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(Skoro na konci je Obsah s odkazy do textu, za ním budou případně errata, text takto sestavuje program z 
uložených stránek z fóra...) 

(There is English Abstract for this work...) 

Filosofické zamyšlení nad elektronickou státní správou
Příspěvek od P.A.Semi » 14 pro 2018, 22:51 

Jen na okraj a úvod - programovat jsem začínal v době, kdy se programy načítaly 5 minut z kazety, pak taková 
ta velká ohebná disketa, tak rychlá a velká s celými 360kb byla žhavá novinka, a MSDOS, který narozdíl od CP/
M uměl i "directory". Správce takové menší tělocvičny plné AIX,OpenBSD,Solaris a Silicon graphics jsem dělal v 
době, kdy přišel Email, a pamatuji, jaká novinka byl tuším Mosaic na Sunu, grafický protokol www místo 
textového Gopheru. Skoro 20 let pracuji jako senior programmer, dnes ovšem na windows, mám doma cca 4 
počítače, nepočítaje virtuální (včetně jednoho linuxu, který mi routuje domácí web-servery), a ty, které spravuji 
na dálku... Tím se nechlubím, každý se něčím živí, kamarád truhlář má taky dva soustruhy a spoustu nějakých 
dalších strojů, které neznám, jen to podotýkám pro kontext, že nejsem anti-computer staromilec... 
 
Ale nemám průkaz s čipem, nemám datovou schránku, a dokud to půjde, budu jezdit do okresního města na 
kole a autobusem s daňovým přiznáním a zdravotní+důchodové, protože: 
 
pokaždé ho mám vyplněné tak z 90%. Paní u přepážky mi řekne: "ale tohle ještě musíte vyplnit". "Ale já ten 
údaj nevím...". "To je jednoduché" - a paní mi dohledá, třeba kolik jsem vlastně během roku zaplatil na 
zálohách, spolu tam to číslo doplníme a je to OK, a podepíšu to propiskou (a spokojeně, přestože mám nejen 
vlastní certifikační autoritu, ale i vlastní crypto-software, jenže tou propiskou to vždy bude jednodušší). 
Nemyslím, že bych tu paní obtěžoval, protože díky mě a podobným ta paní má práci a není nezaměstnaná, a 
taky netlačí na pracovní pozice v soukromé sféře, ale naopak dobře daní výdělek a utrácí jej v tuzemských 
obchodech, což se týká všech státních zaměstnanců, jejichž nahrazení počítači by bylo krátkozraké... 
 
Na druhou stranu - teď jsem přes vzdálenou správu asistoval u vyplňování skutečného vlastníka právnické 
osoby na webu justice.cz . Trvalo nám to 32 minut (což vím přesně, protože si to budu účtovat nehledě na 
výsledek, i tak budu 10x levnější než "Poradce", kterého nabízejí v tom emailu s instrukcemi), z toho třeba 4 
minuty (!) - to je cca 240 ±60 sekund, tedy 2400x déle než by bylo přijatelné, trvalo od kliknutí na "Podání 
návrhu", než se objevil formulář k vyplnění. (Taky jsme zkoušeli "Přihlášení pro oprávněné osoby", protože na 
tom webu není nikde vysvětleno, kdo je oprávněná osoba, je tam ale aspoň číslo zákona, bez odkazu na jeho 
znění, ale naštěstí soukromá sféra má přes cizího agenta Google dobře dohledatelné znění zákonů "pro lidi" a 
po pár minutách a důkladném pročtení paragrafu jsem uživateli vysvětlil, že na něj se "Oprávněná osoba" 
nevztahuje - zřejmě Úředníka nenapadne, že Občan neví, že Oprávněná Osoba není Vlastník té Společnosti, ale 
Exekutiva...? takže ho ani nenapadne tam přidat jednu řádku s vysvětlením...) 
 Mezitím jsem stihl uživateli ukázat chyby 403 a "Uncaught exception" v error-consoli a vysvětlit mu, že tam 
bohužel mají chybu a nejde to, ale pak se přeci-jen formulář "Podání návrhu" objevil, hmm budiž... Trpělivě 
jsme ho vyplnili, a nakonec tlačítko "Uložit a exportovat do PDF" (to jako po zdlouhavém vyplnění to máme 
vytisknout a přinést ručně?!) to bohužel oznámilo: "Vyplňte všechny povinné údaje". Bez vysvětlení, který 
povinný údaj není vyplněný. Třikrát jsme to prošli, a všechno, u čeho byla hvězdička (která nebyla nikde 
vysvětlena (!) ale hvězdička obvykle znamená, že údaj je povinný?), bylo vyplněno. Bohužel jsme se přes to 
nedostali, takže nezbylo, než dalším tlačítkem to uložit do JSON formátu v souboru na ploše, a uživatel se 
někde (?) zeptá, co jako s tím má dál dělat... (Po prohlédnutí toho JSON (na což ovšem není ve windows 
asociace typu souboru), snad jen u položky "pravni_formy":null, ale nevím, kde to v tom webovém rozhraní lze 
vyplnit?) Dříve než do týdne (!) to ovšem vyplněné nebude, no snad to někde zjistí do konce roku... (Toto 
"nejméně týden" a nemalou dávku nejistoty porovnejme s pouhou hodinou cesty na úřad, pár minutami ve 
frontě a milou paní u přepážky... A obstarávání a obnovování certifikátu, ale i jen jeho vybírání myší ze všech 
nainstalovaných certifikátů, i bez zadávání hesla nebo vkládání čipové karty, je zdlouhavější, než klikyhák 
propiskou...) 
 
To jako exemplární zdůvodnění, jaký je hlavní problém _všech_ elektronických podání: "Nejsou vyplněny 
všechny povinné údaje, nelze naprosto nic odeslat!". Server je zcela neoblomný a neústupný, nepomůže úsměv, 
smutné oči, soucit, nic: "Máte tam chybu a proto nelze pokračovat ani o krok dál a nebude uděláno zcela nic, 
jako kdybyste se vůbec nepokusil!"... Papír lze vyplnit z 90%, přijít k přepážce, usmát se a pokorně poprosit 
paní o radu... Když tam je chyba, paní ji ukáže a taky řekne, jak se to má vyplnit správně. Protože člověk není 
100% a ani se to po nich nedá vyžadovat... 
 
Tedy doufám, že jakkoli to připravíte, ještě dlouhá desetiletí nám necháte možnost to vozit na papíru paní k 
přepážce vyplněné jen z 90%, a že ty web-servery bude připomínkovat někdo, kdo zrovna nevyšel ze školy 
nezkušený, který si myslí, že všichni jsou stroje, a nenapadne ho zohlednit X dalších možných scénářů než ten, 
který tak usilovně naprogramoval... (Tedy by si to webové rozhraní měl nechat připomínkovat i řekněme 
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truhlářem s dobrou vůlí (nebo prostě předpokládaným průměrným uživatelem) a podívat se, co všechno mu 
není jasné a na jaké problémy narazí...) A že by tam měla vždy být třeba u chyby "není všechno vyplněno" 
možnost zaškrtnout "přesto pokračovat" a třeba se zpětným kontaktem, kde mi někdo emailem vysvětlí, co 
jsem nevyplnil dobře... A když je někde číslo zákona, měl by to být hyperlink na jeho kompletní aktuální znění, 
nejen na poslední změnu "vložené písmeno g před písmeno h"). A že u toho zákona by měl být prostor na 
diskusi a časté dotazy... (Že by to vyžadovalo nadbytečné "lidské zdroje" na úřadech? Alespoň budou mít lidi 
práci... Ze škol vychází spousta lidí s humanitním vzděláním, v komerční sféře nepoužitelných... A systém by 
byl "lidský" i vůči uživateli a nedělal by z lidí stroje...) Lidský kontakt mi poskytuje svobodu udělat chybu a 
téměř žádná chyba není kritická ...! 
 
A ovšem systém nebo rozhraní, které nezvládne laik s dvouciferným IQ, nelze po polovině občanů vyžadovat. 
 
A protože každý dobrý sluha se jednou změní na zlého pána, když dostane příležitost... 
 
(A k tomu také filosofický dovětek, zde již off-topic, který se ale také týká Elektronického zpracování versus 
Svoboda - narozdíl od Bitcoinu, bankovky a mince jsou zcela svobodné a především anonymní(!). Málokomu 
dochází, že v block-chain je celá historie všech plateb, a jednou zaplatíte obchodníkovi nebo státní správě, a ti 
si pak mohou dohledat všechny vaše minulé i budoucí transakce... Někdo se vás snaží podvést se zdáním 
anonymity, ale opak je pravdou ! Místo placení kartou v obchodě si dojdu do bankomatu vybrat bankovky, což 
mi poskytuje hned dvojí ochranu osobních a soukromých údajů - Obchodník si z výpisu nezjistí, jak se jmenuji, 
a Banka nebo Stát neví, za co utrácím... A narozdíl od elektronických transakcí mě stát nebo jejich správce 
(třeba i Paypal atd) nemůže omezit, komu a za co chci zaplatit nebo ho obdarovat a podpořit... Pokud může 
nad-národní (tedy cizácká) a nevolená korporace, na doporučení neznámého okruhu zájmových organizací, 
určovat, koho mohu nebo nemohu crowd-fund podporovat, co je a co není "pravda" (nebo naopak "fake news"), 
a který politický názor je a který není legitimní, něco začíná být velmi špatně... Pozor na dobré sluhy ! Každý se 
jednou stane zlým pánem, když dostane příležitost... A to, co se zdá být užitečné, se stane obtížným a 
omezujícím, když to bude nevyhnutelné a nenahraditelné... Monopol, ať už státní nebo soukromý, nemusí brát 
na nic a na nikoho ohledy...) 

Dovětek...
Příspěvek od P.A.Semi » 14 pro 2018, 23:10 

Sem to píšu proto, že Piráti jsou inteligentní a počítačově vzdělaní lidé, se kterými, myslím, má smysl 
diskutovat o počítačových systémech státní správy. A protože tu je technicky i filosoficky správně udělané 
fórum - Fórum je základem Demokracie, od Řecka až do dnes... 
 
A protože obecně vývojářům systémů, od filosofické roviny až po implementační, bych doporučil, aby u každého 
systému byl odkaz na "hotline" (třeba email, komerční sféra i telefon), kde se může uživatel zeptat na řešení 
problému, a zejména vývojář by se měl zabývat tím, na jaké problémy uživatelé naráží, co jemu sice jasné je 
ale uživateli to jasné není, a když jich je víc podobných, tak ten systém není user-friendly a je potřeba ho 
doplnit... A že třeba systém, který má nepřekonatelné chyby (nebo "vlastnosti" a "pravidla"), a to ať už na 
straně systému, nebo na straně uživatele, user-friendly není. 
 
Jen na okraj návrh - že by měl někdo připomínkovat webové systémy státní správy, třeba tenhle justice.cz ... 
Nebo já nevím, které další... To i jako opozice můžete zařídit?? 
 
Dále jako zamyšlení, že tím, že vytvoříte možnost něco dělat, připravujete tím cestu, aby se z ní jednou stala 
nutnost to tak dělat. Dvacet let pomáhám lékařům zvládat byrokratickou zátěž, a ti jsou s tím spokojení. 
Nepřímo jsem ale pomohl tuhle zátěž zmnohonásobit tím, že jsem jim to ulehčil, takže na ně mohlo být 
navaleno čím dál víc... (Jistě ne jen já sám...) 
 
A ovšem jen na okraj jako upozornění, že není všechno takové, jak to na první nebo druhý pohled vypadá, a že 
leccos, co vypadá jako větší svoboda, vede naopak k mnohem větší nesvobodě... 
 
Zároveň se tímto omlouvám za to, co jsem tu psal v lednu, ani tu omluvu nechci připisovat tam a vytahovat to 
tak z historie fóra. Jako obvykle se z poloviny pletu... 

Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od Petr.Vileta » 14 pro 2018, 23:40 

Podepisuji celý text P.A.Semi Dělám to také tak, protože daňové přiznání podávám jednou ročně (a zdrav/soc 
lejstra také) a kupovat si kvůli tomu zaručený podpis nebo mít čtečku na chipovou občanku nechci. Navíc fakt 
nevím, kolik jsem zaplatil na zálohách, protože já se domnívám, že to byla platba za prosinec, ale dotyčný úřad 
to započte kamkoliv od listopadu (přeplatek) do ledna (nedoplatek). 
 
Také netuším, proč se k formuláři nemohu přihlásit hned na začátku pomocí IČO a autorizační SMS, zaslané na 
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tel. číslo u berňáku nahlášené. Pak bych to byl na 99,9% já a spousta údajů, jako například adresa, loňský 
stav závazků a pohledávek, by mohla naskakovat automaticky. Také bych nepotřeboval el. podpis, datovku ani 
chipovou občanku. Jediný problém je, že při ztrátě telefonu bych to musel jít na berňák nahlásit. 

Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od Petr.Vileta » 14 pro 2018, 23:44 

Tomáši, někdy v únoru až březnu budu opět podávat daňové přiznání OSVČ, což tak někam sepisovat všechny 
nedostatky a zbytečnosti toho současného a pak navrhnout konečně, po 20 letech slibů ODS, ČSSD, TOPky i 

ANO, zjednodušení formuláře na jeden list A4?  

Bitcoin a certifikáty - další "filosofické zamyšlení"...
Příspěvek od P.A.Semi » 15 pro 2018, 01:20 

Neměl jsem tak docela pravdu, když jsem psal, že to vždy bude jednodušší podepisovat propiskou. Až budete 
mít (vy nebo vaše děti) voperovaný chip, až všude bude čtečka, jen mávnete rukou a nezpochybnitelný a 
neodvolatelný podpis bude tak snadné učinit, o co těžší ho pak bude odvolávat... 
 
Pokud jste se zamýšleli nad tím, jaké všechny možnosti přinesou takové technické vymoženosti, ještě jste se 
nezamýšleli dost o tom, jaké všechny nesvobody to zároveň přinese... (Třeba plausible deniability, nebo denial 
of service, nebo jen sotva můžete dnes zaručit, že všichni budoucí Administrátoři těchto systémů (zejména 
platebních) budou mít dobré a spravedlivé úmysly...) Že totiž některé komplikace jsou zároveň prospěšné, ale 
čím byly prospěšné zjistíte až tehdy, když byly nevratně odstraněny. Třeba zde komplikace chodit na úřad má 
zároveň výhody, co jsem popsal výše, včetně vlivu na zaměstnanost úřednic. Že nezpochybnitelný podpis jdu 
udělat téměř slavnostně na úřad před svědky a za poplatek, a nemůžu neodvolatelně potvrzovat věci rychle, 
jednoduše a bez rozmyšlení, nebo aspoň ty zásadnější ne... A ovšem že u různých zjednodušení pro státní 
správu nemůžete dnes zaručit, že to zítra nebo v příštím období státní správa nezneužije. A jen na okraj, pokud 
myslíte, že tu píšu příliš, i to je důsledek toho, že je to velmi přístupné fórum bez zbytečných komplikací... 
(Omlouvám se, doufám že to tu nepřekáží) 
 
Ohledně Bitcoin, jak jsem psal výše, je to podvod a zdání klame. Bankovky a mince jsou svobodné a anonymní, 
naopak Bitcoin je kontrolovatelný a transparentní, a to až příliš, a bude velmi snadné to přepnout nebo nahradit 
za podobný systém, který bude kontrolovat někdo, komu byste dobrovolně své naprosto veškeré finanční 
soukromí nesvěřili. Někomu vadí, že někdo (různí podvodníci) tu svobodu a anonymitu příliš zneužívá, a proto ji 
sebereme všem ? (Já chápu, že vy nemáte s Bitcoinem nebo jeho zaváděním prakticky nic do činění, to jen 
jsem v různých IT kruzích narazil na různé nadšené ale zcela mylné představy a nedomyšlení důsledků...) Jak 
pak dáte almužnu žebrákovi, crowd-funding nežádoucí opozice, spropitné číšnici? Jak dají rodiče dítěti kapesné 
a to ho utratí za to, co by si buďto rodiče nepřáli, nebo by si státní správa nepřála, aby to rodiče tolerovali? Jak 
snadno pak půjde kontrolovat, jaké knihy si třeba koupíte, a vyčítání a trestání za nežádoucí zájmy? Zcela 
přirozeně a v různých vývojových obdobích jsme "rošťáci" a není to (v rozumných mezích) špatné, naopak je to 
pro vývoj potřebné... Ale co teprve, když se Státní správa zvrhne, a začne trestat Dobro, Spravedlnost a 
Morálku? (Jako se to bohužel již na Západě stalo!) Transparentní má být státní správa, ale občané vždy musí 
mít právo na Soukromí a vlastní Názor, a je potřeba Tolerovat Tolerovatelné... 
 
Ještě jednou se omlouvám za dlouhé psaní... 
 
---- 
Mezitím - děkuji za vaši odpověď... 
 
> přihlásit hned na začátku pomocí IČO a autorizační SMS 
Základem zabezpečení třeba bankovních transakcí je, že něco znám (heslo nebo pin) a nikdo jiný to snad 
nezná, a něco mám (kartu nebo mobil, nebo ne-exportovatelný certifikát v počítači), a nikdo jiný to nemá, a 
když to ztratím a může to mít někdo jiný, brzy to zjistím a mohu to urychleně zablokovat, ale i tak je poměrně 
nepravděpodobné, že by zároveň s tím, co nyní má on, zároveň i znal to, co znám jen já... Až v moderní době 
třeba e-banking narušila možnost mít v telefonu virus, takže někdo může na dálku mít to, co zdánlivě máte v 
ruce vy, a tím to ztratilo původní bezpečnost... (Na e-banking mám tlačítkový nezavirovatelný telefon...) Je v 
podstatě jedno, jaké věci na toto použijete, ale kvalitní zabezpečení je zřejmě jedině v té kombinaci 
mám+znám ... 
 
Takže jak píšete, autorizační SMS znamená důkaz, že MÁM svůj telefon. Nestačí ale IČO, mělo by být i HESLO, 
protože to IČO zná každý, a pokud mi ukradne telefon, má všechno... Na druhou stranu, tady to asi nejde příliš 
zneužít, takže by i to IČO stačilo, s heslem jsou komplikace... 
 
"Jít na berňák nahlásit ztrátu telefonu" je výhoda, ne nevýhoda... 
 
Na další stranu - je otázka, jak moc to musí být nezpochybnitelné? I certifikát i telefon mi mohl někdo 
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ukradnout, a jakmile to zjistím nebo nahraju jiné přiznání, mělo by se začít zjišťovat, proč. Předstírat, že 
certifikát je nezneužitelný, je také určitý podvod... A to, i když je ne-exportovatelný, někdo se může přihlásit na 
vzdálenou plochu. Když je na kartě, někdo ji mohl ukradnout. Sice se to bude dít jen v promile případů, ale i na 
to promile musí být řešení... A narozdíl třeba od bankovních převodů, zde jsou případné omyly (nebo podvody 
někým třetím) snadno napravitelné, když se na ně přijde včas... Takže nemá smysl přehánět důvěryhodnost 
zabezpečení... 
 
Takže je otázka, jak zde vyvážit důvěryhodnost s pohodlností, a ovšem nelze předstírat, že jakákoliv 
důvěryhodnost v IT je nezpochybnitelná... 
 
Téměř off-topic - HESLO: různí lidé "staré školy" se pokoušejí vynucovat, abych si heslo každých X třeba měsíc 
měnil, a zároveň aby bylo nezapamatovatelné a komplikované... To ale asi nemají hesla ke třem bankovnictvím 
a dvaceti různým systémům a padesáti různým fórům...? Hesla si nakonec pamatuje buďto web-browser, nebo 
jsou na stole napsaná na papírku, takže v konečném důsledku to vede k ještě horšímu zabezpečení, než kvalitní 
ale neměnné heslo, které zapsané na papírku být nemusí, a banální hesla zná web-browser a to stačí... Jinak 
ale samotné heslo není zcela důvěryhodné - to může odchytit key-logger, a nebo ho může někdo vidět zadávat 
a poznat to z prstokladu na dálku... Ohledně odchycení hackerem/keyloggerem - i měsíc do příští povinné 
změny hesla je dlouhá doba... Hesla na zabezpečení sice celkem fungují, ale nezpochybnitelná také být 
nemohou... Kvalitní je právě ta kombinace znám+mám a zároveň možnost to včas zablokovat nějakou "vyšší 
cestou"... 
 
Nezpochybnitelnost je (může být) nebezpečný bič. Toho pak budete třeba litovat, co jste nenávratně 
odsouhlasili? A ovšem, i kdyby na tom byl vzorek DNA a otisk prstu, někdo ho mohl vydírat, mohl být pod 
vlivem drog atd... Když jdu podepsat důležitou smlouvu na úřad, zároveň ta úřednice vidí, že jsem střízlivý a 
nikdo mi nemíří na hlavu pistolí... (i když ale nevidí, co je mezitím jinde) "Plausible deniability" je důležitá 
svoboda, i když samozřejmě musí mít své meze, zejména v závažných věcech... (A třeba v Bance s tím 
souhlasím ve smlouvě, a mohu s tím nesouhlasit a tu službu nepoužívat, takže jsem se svobodně rozhodnul, že 
přijmu riziko takového podvodu a nebudu mít možnost to zpochybňovat. Ale státní správa z principu nedává na 
výběr Konkurenci nebo možnost to nepoužívat vůbec, takže naopak si nemůže dovolit to, co si dovolí Banka, 
která mi dala možnost to nepoužívat... Takže státní správa musí mít jiné mechanismy, jak se vyrovnávat s 
chybami těch, kdo byli donuceni ji používat, pokud je něco povinné...) 
 
Takže věci, které dělám já (nebo "zdánlivě já") z domova ze židle by měly být zpochybnitelné a opravitelné, v 
odůvodněných případech... A pak zase není potřeba přehánět nezpochybnitelnost nějakým "zaručeným" 
podpisem, který může stejně hacker odkliknout na dálku... (V podstatě to je přenášení zodpovědnosti za takové 
útoky na občana...? Se kterým leckdo souhlasí jen z naivity, domnívajíc se, že to není možné...) 
 
Takže ano, máte pravdu, IČO+SMS je na toto dostačující , zejména když u toho bude opravný prostředek pro 
vyjímečné ale nevyhnutelné možnosti, ale bance bych třeba RodnéČíslo+SMS ale bez hesla nesvěřil, zejména 
když tam opravný prostředek na odeslanou transakci není, ale banka mi dala možnost ji nepoužívat, ale zato 
převedla všechna rizika zneužití na mě... Předstírat, že něco lepšího je nezpochybnitelné a tím nenahraditelné je 
jen naivita nebo arogance... 
 
Omlouvám se, zase je to příliš dlouhé... (Neumím škrtat ve vlastních textech) 

Ještě k elektronickému podání...
Příspěvek od P.A.Semi » 15 pro 2018, 19:24 

Ještě to s dovolením rozvedu, také protože vím, na jakou námitku u jednoduššího zabezpečení narazíte: prý 
certifikát je nezpochybnitelný, ale třeba SMS+IČO je nedůvěryhodné a zneužitelné... Tedy mějte argument, že i 
certifikát je bezpečný jen přiměřeně... Obecně: prostředek zabezpečení je tak bezpečný, jak bezpečně je uložen 
a používán. Podpis certifikátem v konečném důsledku jen potvrzuje, že dosud vy nebo hacker máte tu velkou a 
neopakovatelnou hromadu číslic, kterou kdysi někdo důvěryhodný ověřil, že jste ji měl vy... Na začátku je ale 
vždy Důvěra, a z toho se dají vyvozovat Důkazy. Ohledně Banky, tam ale je důležitý ten podpis jednou kdysi 
propiskou na papíru, kde se zavazujete, že to nebudete zpochybňovat a ponesete riziko špatného zabezpečení... 
To by ale od Státu vůči občanům bylo drzé zneužití moci, protože Stát mi nedal na výběr ho nepoužívat... Jen 
třeba u řízení jaderné elektrárny, tam se chyba stát nesmí, ani když by všechno selhalo, nešel internet, spadly 
všechny dráty, kdekoliv ve vzdáleném centru by byl hacker nebo mafián, atd... Tam vždy musí být na místě a 
ne na dálku obsluha (nebo na dálku jen s právem "veta"), která je zodpovědná a inteligentní, analogové 
senzory pro případ, že digitální by byly zavirovány, vlastní záložní generátory proudu, ale i nouzový ventil na 
ruční ovládání pro případ, že i záložní generátory selžou, atd. (Tam neexistuje argument: "tohle se stát nemůže, 
je to nepravděpodobné", tam vždy musí být řešení pro případ, že se stane i téměř nemožné... Třeba Fukushima 
- je třeba počítat i se zdánlivě nemožným, třeba Chernobyl - Zodpovědnost znamená, že za Chybu nebo Zlý 
příkaz bude následovat přiměřený Trest a tam nebyl... Je dobře, že naše elektrárny řídí naši zodpovědní a 
inteligentní lidé a není cesta zpátky k uhlí a dřevu, a i ten vítr je příliš drahý na to, aby to občani platili... 
Nezpochybňuji tu jaderné elektrárny, je to jen příklad, že jsou místa, kde se chyba stát nesmí, a pro případ 
každé možné i nemožné chyby musí existovat náhradní řešení, a že Zodpovědnost také znamená, že na 
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případného Viníka lze dosáhnout (tedy je v naší Jurisdikci), a na koho dosáhnout nelze, ten se nemůže stát 
Viníkem, ani kdyby se snažil...) 
 
Jenže státní správu děláte pro omylné občany - a my máme právo dělat nekritické chyby, které jdou 
opravit... 
 
Robustní není takový systém, který nemá chyby, ale takový, který všechny možné chyby umí napravovat. 
(V IT - třeba v user-friendly programu, když nastane chyba, měli jsme tam tlačítko "Pokračovat", a "Telefon na 
hotline". Přeci nezahodím uživatelovu práci s hláškou "Nastala chyba a program nemůže pokračovat" jen proto, 
že se někde vzpříčil nějaký byte a celý program zvadne. Jenže pro případ, že to uložit nejde, tak je tam funkce 
"automatické ukládání" a při restartu se nabídne obnova, protože sice program počítá s tím, že všechno půjde 
hladce, a ono obvykle všechno jde hladce, ale pak jednou vypnou proud... A třeba pro případ, že nastane 
neočekávaná chyba, a nějaká důležitá funkce najednou nefunguje, tak "Hotline" uživateli třeba vysvětlí, že 
stará funkce, která celkem fungovala a byť nepohodlná ale jde použít, je jen odsunutá za jedním rohem a lze ji 
v nouzi použít také... (Jen na okraj, ještě tam bylo třetí skryté tlačítko: "Nouzově vypnout" pro případ, že 
tlačítko "Pokračovat" nefunguje a znovu zobrazí chybu. I chyby v opravném prostředku je třeba dále řešit...) 
Třeba archive.org - když jsem protestoval, proč nemůžu použít javascript - protože u archivu chci uložit 
wysiwyg neměnný obsah a ne ajaxové scripty, které ten obsah budou dotahovat dynamicky online a ne z 
archivu, a navíc ty jejich scripty nejsou dost zpětně kompatibilní, tak mi pán emailem laskavě vysvětlil, že 
původní rozhraní, které sice nepohodlně ale přesto funguje dál, je na web-old.archive.org, a ovšem bez https ... 
) 
 
Zpátky k elektronickému podání - nelze předstírat nezpochybnitelnost, když certifikát není dost zabezpečen v 
rukou laika, a nelze na něj přenášet riziko z jeho vlastních chyb, protože jako laik má právo dělat chyby (včetně 
nedostatečné ochrany před "hackerem" - a nezkoušejte tvrdit, že Občan může mít prostředky na dostatečnou 
ochranu) a robustní systém s nimi musí počítat. Vždy tam musí být opravný prostředek, zde např. včas v 
termínu podané opravné daňové přiznání, pak jsou dvě verze a musí se prokázat, která je správná. A pokud 
tedy je opravný prostředek, není důvod to zbytečně komplikovat, a lze to mít ne zcela bezpečně ale zato 
mnohem víc human-friendly, třeba s tou IČO+SMS (protože narozdíl od hesla to IČO člověk nezapomene, a 
narozdíl od certifikátu, tu SMS umí použít i ten kamarád Truhlář, pro kterého ten systém také děláte)... Na další 
stranu, když někde mám na výběr přihlášení pomocí SMS nebo pomocí Certifikátu, vybírám si certifikát, protože 
to je pohodlnější, když nejsou problémy... A kdyby to v budoucnu občané neúměrně zneužívali a zatěžovali 
Systém (úředníky) opravnými přiznáními, tak bude opravný prostředek za mírný poplatek (nebo třeba nutnost 
tam přijít osobně), který není ani tak trest, jako obrana proti levným trollům... 
 
A ovšem aby to bylo user-friendly, nesmí se uživatel, ani vlastní hloupostí, dostat do stavu, kdy s dobrou vůlí 
neví, jak pokračovat... I pro různé případy, že něco nejde vyplnit, že někde nefungují scripty, protože má starý 
nebo nekompatibilní prohlížeč, atd, tam třeba musí vždy být poslední volba "Hotline", kde mu někdo třeba 
emailem za týden vysvětlí, kde udělal chybu, nebo odkaz na FAQ atd... Systém (Státní správa) by měl určitě 
počítat s tím, že Uživatel (Občan) něco neví, takže tam musí být vysvětlení, nebo třeba ten dotaz na dříve 
provedené platby, když je tam musím vyplňovat, ale nevím to... Je arogantní předstírat, že Občan musí být 
vševědoucí a dokonalý... (A jako vývojář se musíte několikrát zeptat ""hloupých"" nebo podprůměrných 
uživatelů: "Co vám není jasné?" Nestačí to probrat jen s kolegou, který také zná všechny detaily... Tím 
neříkám, že jsou uživatelé "hloupí", prostě jsou odborníci na něco jiného a nelze předpokládat, že Systém, který 
mají používat všichni, bude jen pro IT specialisty nebo Právníky...) 
 
V IT může téměř každý algoritmus končit "OK", a nikdy nekončí "Nelze pokračovat kvůli chybě", vždy tam je 
další řešení, případně "přítel na telefonu" (třeba emailem). Pokud takový systém není, tak to není user-friendly, 
a tvůrce systému nebyl dost přívětivý nebo ochotný se víc snažit... (A ovšem "Hotline" vyžaduje další lidské 
zdroje a něco to stojí, ale jednak aspoň mají práci a nejsou nezaměstnaní, ale především je to pro dobro 
uživatelů (Občanů), že se nedostanou do neřešitelné situace, jenže nakonec je to i pro dobro Vývojáře, že má 
zpětný kontakt a když se na něco ptá desátý nebo stý uživatel, tak je potřeba to doplnit a předvídat předem...) 
A pro případ, že to fakt nejde nebo uživatel "nechce", tak ten elektronický algoritmus by měl končit přívětivým 
odkazem: "Na této url si vyhledejte adresu své nejbližší pobočky (úřadu), kde to dojdete podat postaru na 
papíře", (tedy ani nebudu předpokládat, že to má vědět sám) ... 
 
A ovšem na druhou stranu, tím, že to bude až příliš user-friendly, tak to zase bere práci těm placeným 
soukromým "Poradcům"... 
 
A na okraj prakticky - javascript - víte, profi a user-friendly systémy fungují i zcela bez javascriptu a 
kompatibilně i s velmi starou verzí prohlížeče a systému - jako třeba tohle fórum. Sice mají leckteré dobré 
funkce ve scriptech, ale základní nouzové použití funguje zcela nehledě na to, že uživatel nemá nebo nechce 
nej-aktuálnější verzi. Tohle je profi, ne skvělé a nejmodernější scripty, bez kterých to pak nejde... A určitě to 
vždy jde, ovšem stojí to práci navíc na straně vývojářů, dělat dvojí verzi, pohodlnou a fail-safe... Za tlačením 
uživatelů do nej-aktuálnější verze je vždy skrytá agenda, třeba výnosy z reklamy atd, nebo prostě pohodlí 
vývojářů, protože nové funkce jsou fajn a když je uživatel nemá, tak to je nepříjemnost, že nejdou použít... 
Tady na to byl i zákon, viz http://www.pravidla-pristupnosti.cz/, zejména viz B9 "ani konkrétní programové 
vybavení", a A3 "informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a 
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jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků". Vždy to jde, byť to 
vyžaduje větší snahu na straně programátorů... I když třeba cookies někdy nahradit nejdou, tam to má 
důvod... (Ale taky si je můžu smazat a znovu se přihlásit a začít od začátku...) Scripty na straně uživatele ale 
vždy nahradit jdou, když se chce nebo musí, inu je to nejen pracnější pro programátora, ale často i pomalejší 
pro uživatele, a někde i větší zátěž pro server... Ale státní správa by neměla mít limitující podmínky "nejlevnější 
řešení", ale vždy především "občansky přívětivé"... (User-friendly je výběr mezi "pohodlným" a "nouzovým" 
řešením, ne diktát: "buď se přizpůsobíte našemu nejnovějšímu pohodlí, nebo si trhněte nohou"...) (Řekněme, 
že mám důvody, proč používám pre-historickou verzi webového prohlížeče a bez javascriptu kromě vzácných 
vyjímek, a kdo by mě nutil do upgrade, buďto na tom má skrytý zájem, třeba výnosy z reklamy nebo jemu 
známé nové díry, když ty staré jsou známé leckomu a uživatelsky zalepitelné, nebo prostě není dost inteligentní 
nebo pilný na to, aby se přizpůsobil každému rozmaru uživatele... Tenhle zákon o přístupnosti měl smysl a není 
to jenom o biologicky handicapovaných... Je jasné, že bez nových vymožeností, scriptů a css, bude ta stránka 
třeba ošklivá a pomalá, ale v nouzi také půjde použít... Je také možné použít tag <noscript>, a ovšem je to 
práce navíc pro programátora, ale je za to placen, zde třeba z daní... Třeba Statistický úřad - dřív to šlo bez 
scriptů, a dalo se to automatizovat na straně uživatele a stáhnout si tisíce informací, na které mám jako občan 
právo, ale dnes to bez javascriptu nejde a musím clickat a ty informace si automaticky nestáhnu... Takže 
zdánlivým lepším pohodlím mě dostali do situace, která je pro 1% uživatelů krajně nepohodlná... Verze bez 
javascriptu se vystavuje nebezpečí, že si to robot Googlu atd nebo nějaký šťoural stáhne celé automaticky - ale 
v případě třeba státní správy by mě zajímalo zdůvodnění, proč si to automaticky plošně stáhnout nesmím a 
proč v tom nemůžu hledat pomocí Googlu atd... A úplně na okraj - státní správa by sice neměla bránit třeba 
Googlu, abych ho mohl použít na vyhledání atd, ale rozhodně na něm nesmí záviset nějakým reCaptcha nebo 
jinou nepřekročitelnou podmínkou, protože Google má svoji skrytou agendu, zde třeba ty výnosy z reklam ale 
nejen, a použití státního donucení k vynucené spolupráci uživatele s Google nebo Microsoftem nebo jakoukoliv 
nad-národní korporací (se svou vlastní nekontrolovatelnou politicko-ekonomickou agendou) by byl neférový 
kartel... (Zcela obecně - pokud něco vypadá jako zadarmo, tak jste si jen zatím nevšimli skutečné ceny... Někdy 
jsou cenou třeba Informace, někdy vaše Pozornost nebo Preference třeba u Reklam nebo Médií nebo Ideologií, 
atd... Ale je i software zadarmo, kde cenou je Hrdost vývojáře, většinou Amatéra, ale té se leckdo nenají... 
Státní správa není zadarmo, tu si platíme z daní a je to tak dobře, zejména když nám (kolektivně) za to dobře 
slouží a není jen zlým drábem... A ovšem i ty korporace jako Google a Microsoft atd přinášejí občanům pohodlí, 
které by stát neměl omezovat, jen ho nesmí vyžadovat jako povinnost - protože to pohodlí není zadarmo a jeho 
prospěšnost nebo škodlivost není zcela zřejmá ani vymahatelná... Někde ale Google přináší pohodlí jen 
provozovatelům webu, třeba statistiky a tu reCaptcha si nemusejí programovat vlastní, a ti pak za to vynucují 
jeho zájmy na uživatelích - a právě tohle stát dělat nesmí. Třeba Média - ta nezávislá platí čtenáři crowd-
fundingem nebo nákupem papírových novin. Ta, co vypadají jako zadarmo, platí Oligarchové a Aliance atd 
(třeba reklamou nebo i granty atd) a ty pak pracují v jejich zájmu, a když přestanou být v zájmu Oligarchů, tak 
ti je pak ekonomicky zničí, jak se již děje - namátkou Alex Jones je sice pošuk, ale jak ho Kartel nevolených 
nad-národních korporací zablokoval, je alarmující. Jenže ten A.J. je jenom špička ledovce, jehož rozměry a 
závažnost odsud nejsou na první pohled patrné... Veřejnoprávní média platíme z daní, ale proto by nad nimi 
měla být Demokratická kontrola, jinak mají velký prostor pro libovůli a nežádoucí agendu... Nezávislí mohou být 
Amatéři, ale od Profesionálů je třeba vyžadovat Zodpovědnost a Objektivitu... A kde nevolím ekonomicky - 
dobrovolnou platbou, tam ať volím demokraticky volbami... Bez Zodpovědnosti a tedy Kontroly se to ale brzy 
mění ve Zvůli...) 
 
Konkrétně u státní správy - třeba soubory ve formátu DOC - inu, má uživatel na výběr a může použít 
OpenOffice nebo co chce. Třeba formuláře ve formátu PDF nesmí předpokládat a nutit, že na to použiji zrovna 
Adobe Acrobat, třeba kdybych nemohl souhlasit s jejich komerčními podmínkami nebo upgrade-policy atd... I 
DOC i PDF jsou open-source a mám na výběr, ale pak to musí být vývojářem (úřadem) otestováno na více 
různých platformách a aspoň na několika různých to musí fungovat, protože všechny komerční software mají na 
začátku tlačítko "Souhlasím s podmínkami" a já jako občan mám právo s nimi nesouhlasit a ten software 
nepoužívat, a stát nebude agentem soukromých firem, který by mě nutil souhlasit s jejich komerční politikou... 
Tedy zpět k daňovému přiznání - ačkoliv je dobré, že to scripty v tom PDF umí dopočítat a předvyplňovat, 
jako občan musím mít zachovanou možnost - třeba pro případ, že nesouhlasím s komerčními podmínkami 
nestátní firmy a nechci to použít - si to třeba vytisknout po staru a kompatibilně v libovolném obskurním PDF 
prohlížeči na papír, vyplnit propiskou a donést na úřad... Mám na výběr mezi pohodlným a nouzovým řešením a 
o tenhle výběr nechci přijít...) 

Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od Petr.Vileta » 16 pro 2018, 00:51 

P.A.Semi nechcete se stát alespoň registrovaným uživatelem fóra? Takhle vám nemůžu dát palec na souhlas.  

Re: Člen Fóra...
Příspěvek od P.A.Semi » 16 pro 2018, 21:33 

>nechcete se stát alespoň registrovaným uživatelem fóra? 
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Chvíli jsem o tom přemýšlel, ještě budu. Technicky vzato by to nebyl problém, ale technicky vzato je to tu 
přívětivé i tím, že nemusím... Symbolicky vzato ale nechtěl. Jsem tu jako Host, nikdo mě sem nezval a nemáte 
žádnou odpovědnost za to, co bych dělal třeba jinde. Řekněme, že některé mé názory nebo aktivity jsou značně 
politicky nekorektní nebo jinak kontroverzní a vy byste si nepřáli takovou asociaci, že si takové věci myslí někdo 
z Pirátů. Já s určitou částí vašich aktivit také nesouhlasím a také bych tuhle asociaci možná nechtěl... (ale 
nevím to přesně, zatím jsem to neprohlédl podrobněji, možná se pletu, ale ovšem nepřišel jsem se sem s vámi 
hádat a něco vám vyčítat, přišel jsem nabídnout nějaké myšlenky a argumenty, a ještě nabídnu téma k diskusi 
a polemice, spíš teoretické než věcné). 
 
Přišel jsem tu slušně a k věci diskutovat, a po předchozích zkušenostech se velmi pokusím tu nepsat bludy nebo 
čímkoliv vyhrožovat (natož snad hloupé a hrubé urážky, to nedělám), i když kdyby vám něco z toho, co píšu, 
připadalo bludné, tak jsem se třeba zmýlil - nikdo z lidí není neomylný... (což třeba vy jako ideu neoceníte, je 
to přeci samozřejmé, ale jsou tací, kteří si myslí, že někdo z lidí neomylný být může, a ovšem jedno z hlavních 
mých poučení je v tom, že Všude je Chyba... Pokud ji ještě nevidíte, něco jste přehlédli... A ovšem chtít něco 
100% bezchybného je marná iluze, která ale brání ocenit to, co je třeba z X=77.7% Dobré... Například. A 
ovšem taková Zaslepenost také přináší neschopnost ty Chyby předvídat a opravovat...) 
 
A ovšem já tu teď právě dělám mimo jiné i vzor slušného diskutujícího, a vás dávám jako vzor transparentní a 
otevřené demokratické organizace, technicky i lidsky... Nezkoumal jsem to do detailů, ale ten Obraz, který máte 
zvenčí, takový vypadá... A ovšem toto je jen trochu úplatek pochvalou, ale spíš to je právě kvůli tomu 
vyzdvižení Dobrého Vzoru... A ovšem různé formy úplatku, od úsměvu, pochvaly a dýška, přes pocty až i k těm 
darům mocným, nejsou nutně špatné. Špatné to je teprve tehdy, když se takto dá koupit, aby dělal něco, co by 
dělat neměl... Třeba otec Marco Polo, když přišel na audienci k Čínskému císaři, tak mu přinesl velký diamant, a 
jeho syn tam pak jezdil "na stáže", ku prospěchu tady i tam... Příklad z historie... Problém není, když Císař 
dostane Dar hodný Císaře, ale problém to je především, kdyby za to pak začal dělat něco, co je proti zájmu 
jeho Lidu... A ovšem takový Vládce by jistě měl být zabezpečen tak, aby žádný Dar nepotřeboval, a cokoliv 
přijímá, je považováno jen za drobnost a poctu, skoro samozřejmost, ale Koupit se tím nedá... Takový Čestný 
Dar se nejlépe předává Veřejně, a ovšem v mnohých případech je to spíš čest pro obdarovávajícího, že mohl 
třeba darovat prezidentovi nějakou vázu s ornamentem Města u příležitosti jeho návštěvy atd... Takový dar je 
spíš symbolický než hodnotný, jinak by z něj zas dělal posměšně Chudáka, že potřebuje peníze na výdaje. Já 
vím, po mnohých a mnohých jiných zkušenostech, úplatky se netolerují, ale na druhou stranu, jsou i lidé, kteří 
byli Koupeni za Pocty atd... a legálně to postižitelné není. Odsouzeníhodné to ale je ve chvíli, kdyby byl takto 
Koupen a dělal něco, co rozhodně není Správné. A "Odsouzeníhodné" podle okolností nemusí znamenat Vězení, 
taky nelze všechno řešit Zákony, něco se řeší Volbou... Kdybych k tomu měl dát jeden příklad za všechny, tak 
pan T.H. a Templetonova a další Ceny... Vidím-li, že začal jednat v Cizím Zájmu, odvrátím se od něj jinam, 
přestože jsem původně z toho jeho tehdy zaslouženého ocenění měl radost... Na druhou stranu, já se teď ani 
tím "Palcem" a "Pochvalou" uplatit ke "Členství" nenechám... A ovšem, to neříkám vám ale prostě tak, uplácet 
penězmi bych se spíš urazil, nemám nedostatek a víc nepotřebuji... Víte, zajímavý nápad je třeba "semi-infinite 
charity fund", lidé crowd-funding přispívají na účet, ze kterého se vždy jednou za třeba měsíc polovina rozdá na 
prospěšné účely, o kterých přispívající budou hlasovat... To je celkem reálné a mohlo by to fungovat, ani nemusí 
být centrální, to jde udělat fraktálně kdekoliv... Pak ještě je finanční magie - vezme se věc s nulovou hodnotou 
a těch nul se dá připisovat dle potřeby, a pak "Svatá ať stráží jedničku před nulami"... (Jednou až na tuhle větu 
narazíte, má víc než tři nebo čtyři významy, nejen tento...) To je už z jiného soudku... A ovšem z té poloviny 
nekonečna žádný prospěch mít nebudu, v děliteli je prakticky nula, ve výsledku polovina nekonečna odteď 
potom dle prospěšnosti, a nějaké drobnosti mě pak ani nezajímají. Kdyby mě někdo v budoucnu chtěl 
zahrnovat Poctami (proč? ne "proč?" ale kdyby... Vím, proč to píšu, ale vy mi nevěřte a pochybujte o tom!), tak 
mě zkazil a pak jsou to Ovlivněné třeba i Bludy... 
 
Když to tak rozvádím, je i jiný problém Úplatku, že se tím vytváří Práh, přes který se Spravedlivý Chudák 
(včetně třeba Levného Dodavatele atd) nedostane, což zvýhodňuje Oligarchy, kdyby se to stalo Pravidlem, a tím 
to Férové není a je to třeba Potírat... A ovšem když o tom píšu - Nejlevnější Dodavatel není vždy ten 
Nejprospěšnější... Jistě nejlevnější bude ten, kdo si nad-národně zaměstná otrockou pracovní sílu z třetího 
světa (nebo ještě hůř: kdo si pomocí TISA atd přiveze ten Třetí Svět až sem), kdo nejvíce odře své dělníky, 
"zoptimalizuje" daně do Brlohu Daňových Loupežníků (nesprávně "Daňové Ráje")... Takový pak vždy bude 
levnější, než poctivý našinec, který zaměstná naše lidi za slušné mzdy a sub-dodavatele a výnosy tu 
spravedlivě zdaní... Takový bývá všem Místním prospěšnější, než levnější Cizák... Inu, není každá Sleva 
zadarmo... Skoro žádná Sleva není zadarmo, jen ta Cena nebývá na první pohled zřejmá... A když ještě 
přemýšlím - Čestný dar má větší cenu Symbolickou než Věcnou, protože jinak by byl jen podlá Urážka ("vím, že 
seš chudák a potřebuješ prachy, tak ber, pse, a dělej co chci")... A ovšem volený Zástupce Lidu by se neměl dát 
uplatit ani tak ani jinak osobně, ale možná není špatné, kdyby se dal Uplatit darem tomu Lidu...? (Jen do určité 
míry...) 
 
Teď vaši předchozí pochvalu přijímám, hřeje mě u srdce a děkuji (že se se mnou aspoň někdo baví), ale myslím, 
že jsem si ji přiměřeně zasloužil tím, že dělám to, co myslím, že je Správné a Potřebné i bez toho, a koupit se 
tím nenechám... (Nemyslím, že byste to tak bral jako úplatek... A i s lichocením jsem začal já a ne vy... Je 
dobře, že to fórum taky někdo čte, a taky aspoň nějak odpovídá, že to tu není jen "na oko"... A ovšem nepíšu 
to jenom teď vám, je to Vzor...) A ovšem taky se nenechte koupit mou pochvalou, prostě jste si ji zasloužili tím, 
co děláte proto, že si myslíte, že to tak je správné, a je kromě jiného pak fajn, když to někdo pochválí, ale dělat 
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kvůli tomu něco nesprávného nezačnete... 
 
Spíš mi (teď nebo jindy) napište, v čem se mnou nesouhlasíte a proč, to by mi pomohlo víc... A mimo jiné, i to 
je určitý Upgrade: Nevěřte mi, Pochybujte !, ale některé věci jdou Dokázat, a některé věci jsou správné 
(nebo taky ne) proto, že jsou správné (nebo taky ne), a vždy jen do určité míry, nehledě na to, kdo a jak je 
zrovna říká... Naivní je, kdo věří bez důkazů, ale hlupák je ten, kdo ignoruje důkazy... I když o leckom se pak 
udělá Zkušenost a pak mu spíš věřím nebo spíš nevěřím a neztrácím s ním čas, ale i takovou Důvěru je třeba 
Aktualizovat... (To sem teď nepatří, jen jsem si na to vzpomněl v souvislosti... A to platí nejen osobně, politicky 
nebo geo-politicky, ale obecně, třeba i u těch Certifikátů... Důvěra je opravdu velmi důležitý pojem, nemohou 
být všude Důkazy...) A ovšem snažím se nebýt Pyšný Hlupák, ale některé věci je potřeba říct včas... 
 
Tady mám v plánu diskutovat ještě o teoretické podstatě demokracie a možnosti jejího upgrade, protože právě 
vy jste takoví, kteří se takovými věcmi (třeba z jiného úhlu) zabývají a vážil bych si názoru a polemiky... Ještě 
to rozmyslím a zformuluji... 
 
Kdybych tu otravoval, tak mi to prosím včas naznačte, a kdybych si nedal pokoj, no tak mě pak zablokujete, i 
na to musí být mechanismy... Zas tedy když je někde prostor ke slušné diskusi, tak proč jej nepoužít, a když to 
je zdlouhavé nebo otravné, tak to nemusí číst ti, co na to nemají zrovna čas... (Připouštím, že v tomhle 
rozměru textu jsem si tu drze udělal na chvíli z vašeho Fóra svůj Blog... Takže nakonec ani nejsem dobrý 
příklad, jak jsem chtěl... Včas mi prosím naznačte, až budu otravný...) 
 
Jen pro kontext, o teologických záležitostech diskutuji jinde https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/ ... 
erce/11326, sem to netahám a nenutím vám z toho nic, ale přišlo mi teď fér to uvést pro kontext... A ovšem 
nemyslím si, že jsem spolknul všechnu moudrost světa abych poučoval, ale vím, že jsem si nabral dost 
Informací a něco z toho jsem na různá místa přišel rozdat... Kdyby to byly nesmysly, tak jsem se prostě spletl... 
A ovšem opravdu bych radši Diskutoval než Kázal monology, i když mi teď dochází, že na to zas nejsem 
přiměřeně stručný... Omlouvám se. 
 
A chápu, že to je spíš Symbolické nebo Filosofické (a nijak přeborné Perly to také nejsou), a leckdo tu nemá čas 
se zabývat čtením dlouhých textů, jejichž praktická hodnota je dost blízká k nule... (Jenže já pracuji v 
Inverzním čase a jednou mi budou vyčítat, že jsem se nesnažil víc... Nevěřte tomu a Pochybujte! Pochybnosti 
jsou vždy prospěšné...) 
 
Víte, vy si to přečtete za pár minut třeba 10, ale já to píšu i několik hodin a přečtu si to několikrát dokola, a pak 
to má hlavu a patu, tak přiměřeně možnostem. (Zase netrávím rozmýšlením dny a týdny, a nejsem Kolektiv, 
aby to mělo takové kvality...) A taky mě nepřerušujete v půlce věty nebo odstavce, ale máte zas pak libovolně 
prostoru oponovat... "Z voleje" osobně bych to takhle nedal - i to je výhoda Fóra na internetu oproti osobnímu 
styku... 
 
Omlouvám se, je to příliš dlouhé, ani takhle se nediskutuje... (Jen to zrovna nechci vyhodit...) 

Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od Petr.Vileta » 16 pro 2018, 22:03 

Já měl na mysli opravdu registrovaného uživatele fóra, nejde o registrovaného příznivce Pirátů, to je vyšší 

úroveň.  Rozdíl mezi hostem a registrovaným uživatelem fóra je pouze v tom, že vám mohu "dát palec" na 
znamení souhlasu a to se pak zobrazí pod vaším příspěvkem. Je to zpětná vazba pro vás, kolika lidem se to 

líbilo. Náhodní kolemjdoucí o tuhle vymoženost přicházejí.  
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Zastupitelská Demokracie - filosoficky...
Příspěvek od P.A.Semi » 16 pro 2018, 23:15 

Na úvod - je to teoretický rozbor a podnět k diskusi, není to praktická záležitost na toto volební období, takže 
pokud máte něco důležitějšího na práci, tak se s tím zdržovat nemusíte... 
 
Na druhou stranu, zabýváte se Demokratickými postupy, jste mladí a otevření novým nápadům, tak bych si 
vážil vašeho názoru nebo nesouhlasu a výtek atd... Máte-li jiný prostor k takové diskusi, tak mě přesměrujte... 
Až bych otravoval, tak mi to naznačte, nebudu tvrdohlavý obtížný troll... 
 
--- 
 
Skutečná Zastupitelská Demokracie, jakožto jedna z nejlepších forem vlády, tu zatím bohužel není, nebo je 
jen částečně... (Zatím to tu nemá daleko od Volené Tyranie, jen délka období byla zkrácena... Pomineme 
Monarchii, která sice často má lepší a prospěšnější Vládce, ale vždy a nevyhnutelně pak přijde naopak mnohem 
horší tyran... Pomineme Teokracii (demokracii ale s právem Veta někým Moudrým), tuhle úlohu u nás nyní 
zastupuje Ústavní Soud, a z teoretického hlediska, kolektiv 12 Moudrých Soudců je lepší, než jeden Mudrc... A 
sice mají právo Veta, ale to je spíš jako záchranná brzda, ale potřebujeme také a především dobrého Řidiče... 
Možná ještě lepší je Stavovská demokracie, kdy každý Stav (skupina) má své vlastní vedení a nestane se, že by 
zástupci třeba Dělníků nebo Ekonomů určovali pravidla Lékařům nebo Studentům nebo atd... To až jindy...) 
 
Principem Zastupitelské Demokracie je Důvěra - jako občan důvěřuji, že ten, o kom si myslím, že je nejlepší 
a nejprospěšnější, to bude dělat nejlépe... Je v tom i určitá Pokora, že uznám, že to sám nevím všechno 
nejlépe... Alespoň ale poznám, kdo to ví lépe... (Pak taky ti Zastupitelé tomu potřebují věnovat dost času 
rozvahám a vyjednáváním atd a nemohou se tomu věnovat všichni, někdo také musí dělat něco jiného... Dobrý 
Vládce je práce na plný Úvazek, to jen ledabylá a zbrklá rozhodnutí se dají dělat mezi Zprávami a Večeří...) 
 
Oproti tomu, Přímá Demokracie je vláda Davu, pouhého Průměru, a přiznejme si, že polovina z nás má 
dvouciferné IQ a i jinak si přiznejme, že jsme třeba nestudovali Ekonomii nebo Právo a nejsme Odborníci na 
všechno... Přímá demokracie je vláda Médií, která s tím průměrným davem umí nejlépe vrtět... Ostatně i to 
Referendum musí někdo připravit a dojednat, aby pak Lid mohl říct Ano/Ne, a bez Důvěryhodného Zastupitele 
se tak ani Přímá Demokracie neobejde... 
 
Problém Většinového Systému je v tom, že část obyvatel je pak zcela bez svého Zastupitele, když je z 
každého okresu vybrán jen ten nejsilnější. Například UKIP v UK, ačkoliv měli cca 20% podporu, měli 2 poslance 
z 500, protože skoro v žádném okrsku neměli většinu. Na příkladu u nás nyní, A.B. by měl 80%, ČSSD 20% a 
všichni ostatní by drželi hubu a krok, jak se říká... I Opozice je často prospěšná, i kdyby jen tím, že její Mluvčí 
má prostor vyjadřovat nesouhlas a ovlivňovat Mínění, a ve většinovém systému tato chybí... Tedy ani to není 
dobrý systém, když část obyvatel nemá svého Mluvčího a Zastupitele... Většinový systém často vede ke 
střídavé vládě jedné nebo jen pár Stran... 
 
Monarchie nebo vláda jedné strany nese nulovou zodpovědnost, střídavá vláda dvou stran nese jen velmi 
minimální zodpovědnost. Teprve pestré spektrum dává skutečnou možnost Volby a tedy Nesouhlasu, ovšem 
nesmí být příliš roztříštěné, protože to pak dává velký prostor pro nejsjednocenější menšinu, a nebývají ti, co 
se umí nejlépe sjednotit, obvykle ti nejlepší, často spíš naopak... 
 
Zastupitelská Demokracie je (může být) vláda Elity, těch nejlepších, ale pokud nemám možnost vyvodit jejich 
Zodpovědnost, je (byla) to brzy vláda Zlé Elity, nebo přinejmenším Nedůvěryhodné. 
 
Prozatím si jen vybíráme z nejlepších slibů, ale není žádný mechanismus, jak vyvozovat Zodpovědnost z 
neplnění těch slibů... Narozdíl od kupování hlasů za bankovky, tam to je také určitý předvolební slib: "dostaneš 
pětistovku a běž mě zvolit", který byl již rovnou splněn, a je to tak menší podvod, než příliš laciný Slib třeba 
"dám vám Práci", který sice vypadá mnohem prospěšnější, ale který nijak nemusí být dodržen. Ne, problém 
kupování hlasů je v tom, že to je příliš levné, leckdo se radši spokojí s tou pětistovkou, a zahodí možnost si 
třeba nechat zvýšit výdělek a zlepšit služby státu, pravidelně a tím řádově víc... 
 
Problém v současném stavu je v tom, že chybí Důvěra, a tedy to ani není můj Zastupitel, když mě již 
nezastupuje a nedůvěřuji mu, ale nemám možnost tu ztrátu Důvěry projevit dřív, než u příštích voleb, a to je 
leckdy pozdě, protože tento Nezodpovědný Suverén bez mé Důvěry může mezitím napáchat mnoho škod 
(jak jsme byli v minulosti nějakolikrát svědky, tím ani tak nemyslím současný stav, nyní ani tak nejsem 
nespokojen, ale to by se mohlo příliš brzy změnit a zase nebude páka, jak s tím pohnout?). 
 
Teprve ve chvíli, kdy bude možné vyjádřit ztrátu té Důvěry, a to okamžitě, bude jisté, že ten, kdo je 
Zastupitel, je dosud důvěryhodný, protože kdo se ukáže být nedůvěryhodný, nebude Zastupitel, a to 
hned, jakmile se ukáže být Nedůvěryhodný, tedy když ztratí Důvěru (těch, jejichž byl Zastupitelem, ne těch, 
jejichž Zastupitelem nebyl)... A nestačí na to Soudy, protože neplnění Slibů se soudně vymáhat nedá, ani není 
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potřebné "do hrdel a do statků" trestat Chyby (tedy Chyba není Podvod...), od toho by měly být Volby - prostě 
se leckdo brzy ukáže jako ne-dost-schopný, a protože leckdo dřív dělal podlá rozhodnutí, jsou nyní zase 
nepřiměřeně tvrdé zákony o "Dobrém Hospodáři" a leckteré soudy pak trestají i Chyby nepřiměřeně tvrdě a 
někdy i zcela proti Prospěšnosti... (dokazovat, co je prospěšné a co není, je někdy před soudem těžké, když ne 
vždy to jde vyjádřit jen v řeči čísel a přímých nákladů, a od posuzování Prospěšnosti Lidu by měl být Lid a ne 
nevolená Justice...) 
 
V poměrném systému, kde má každá významnější skupina možnost mít svého Zastupitele (a ovšem limit 5% je 
také nespravedlivý, protože předává hlasy malých skupin těm velkým), ovšem nelze používat většinový systém 
pro odvolávání zastupitelů, jak navrhuje pan T.O. , protože by snadno většina odvolala Zastupitele menšiny, a 
protože leckterá menšina by svého Zastupitele neměla vůbec. 
 
... 

Průběžná Zastupitelská Demokracie - praktické řešení...
Příspěvek od P.A.Semi » 17 pro 2018, 01:08 

Setkal jsem se s praktickým řešením, které jsem nevymyslel, byť sem odkaz na původního autora nedám, on to 
stejně promýšlel spíš prakticky než teoreticky a poněkud postaru... (někdy později to také asi najdete...) 
 
Průběžná demokracie a Transparentní volby - což jde dnes řešit pomocí webu celkem pohodlně. Dám hlas 
svému Zastupiteli (nebo třeba X=deseti?), ale kdykoliv mohu ten hlas zase změnit a dát jinému, když tomu 
původnímu přestanu důvěřovat a nyní důvěřuji někomu jinému... Na konci měsíce se to vyhodnotí, každý si to 
bude moci zkontrolovat, a za další třeba měsíc se to projeví... Určitá Hystereze, že na zvolení je potřeba o 
procento nebo promile víc, než na odvolání, poskytne určitou o trochu lepší dávku Stability. 
 
Tedy by systém musel evidovat, kdo a jak volil. Což i lze udělat anonymizovaně, třeba dvěma oddělenými 
databázemi, jedna Identifikační s jednosměrným kódem RČ na ID, jedna volební, kde již bude jen 
anonymizované ID a preference...?? (Nebo ten občanský průkaz s čipem, dnes to je novinka, ale do deseti let 
ho bude mít každý, jak vyprší platnost stávajících. Kdo nechce mít čtečku doma, bude chodit volit na úřad... 
Tam ani nemusí být obsluha a komise na ověřování, dotyková obrazovka mu řekne: "Přiložte kartu"... A narozdíl 
od zapamatování kódu nebo hesla, přiložit kartu umí prakticky každý. Náklady na cca 20000? volebních 
místností nebudou ve srovnání s nynějšími opakovanými volebními komisemi velké...) 
 
Kdo má počítač doma, může volit z domova, kdo nemá, může kdykoliv přijít volit na úřad, nebudou tam příliš 
fronty. Odpadnou tím i nákladné volební komise. Případné Centrum je jednorázová položka, která není limitující. 
Každý si může zkontrolovat, že s jeho hlasem nebylo manipulováno (na což by si ale musel vytisknout nějakou 
stvrzenku, aby to nemohl občan nebo aktivista nařknout lživě?) ((Víte, férové volební automaty tisknou 
občanovi stvrzenku, jako třeba v tom Iránu, a negramotným se namáčí prst do inkoustu, jako třeba i v Indii, 
aby to podplacená IT firma nemohla falšovat nebo negramotní bez průkazů volit opakovaně nebo aktivisté 
falšovat pomocí "ballot harvesting" a neověřitelného "mail-in vote", jako třeba v USA... To jen na okraj... (A k 
tomu, že z těch jen to o té tištěné stvrzence v Iránu mám z pochybného zdroje od amerického disidenta, 
neověřeno křížově z více zdrojů, třeba to spletl?) My tady v ČR máme výhodu, že prakticky celá populace je 
gramotná a vyžadovat mít průkaz není "rasismus", a náš Statistický úřad je férový a dá se to ověřovat, a 
protože předem neznámý okruh dobrovolníků to ověřuje a nic nenamítáme, dá se tomu věřit a to ne slepě...)) 
 
Že by doma rodina mohla navzájem ovlivňovat svoje hlasy není nevýhoda, ale přednost. Víc hlav víc ví a nyní 
nezřídka se ten méně inteligentní rozhoduje méně inteligentně, než kdyby si to mohli navzájem vysvětlit... A 
kdyby přesto, taky může jeden nebo oba chodit volit na Úřad a z domova nevolit... ((Víte, někomu se velmi 
hodilo rozdělit Lid na dvě poloviny u voleb, které obvykle volí proti sobě navzájem, a výsledek 51:49 se pak 
velmi snadno manipuluje třeba "Veřejným míněním"... Konkrétně UK nebo USA, mají pěkné statistiky, na 
kterých je vidět, jak muži volí víc konzervativně a ženy liberálně a výsledek je obvykle velmi blízko těm 51:49, 
což není dobrá Demokracie, zejména v systému pouhých Dvou Stran... Víte, dobrý demokratický vládce má v 
třetím volebním období pohodlnou ústavní většinu, protože dělá to, co si většina jeho lidu přeje, i když leckdy to 
bývá to, co si cizí mocnosti nepřejí...)) 
 
Že by mohl občan prodávat svůj hlas? Proč a jak? Když mi teď někdo zaplatí za hlas, tak ho ale zase za měsíc 
odvolám. Kdyby mě měl platit každý měsíc, na to buďto nikdo nemá, a jestli někdo má na to, aby všem 
občanům platil dost každý měsíc, tak ať si vládne, když to tak občanům připadá prospěšné? Protože kdyby to 
připadat prospěšné přestalo, tak se to velmi rychle zase změní... A leckdo brzy pozná, že stabilní zaměstnání, 
klid a bezpečí, je výhodnější, než nějaká jednorázová "pětistovka" za hlas... 
 
Takový systém by totiž i Lumpy i Neschopné velmi rychle eliminoval, a brzy by vládli jen ti, kdo dávají a také 
plní splnitelné Sliby... 
 
Vydírání občanů? Na to musí být nějaký mechanismus tak jako tak...?? 
  

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 10  
 



Stabilita - námitka, že by takový systém nebyl stabilní - jenže Stabilita Špatného je nyní naopak škodlivá... 
Příliš Stabilní systém postrádá Zodpovědnost, protože postrádá Důvěru, protože ji není možné Odvolat a tedy 
není možné zjistit, jestli ještě je ta Důvěra Aktuální, a tedy Aktuální není... Nyní by ale vládnul Důvěryhodný 
Zastupitel a důvěra v něj by byla prokazatelně Aktuální... Myslím, že by se to stabilizovalo poměrně brzy 
eliminací Lumpů a Neschopných... Zřejmě je třeba tam mít určité časové zpoždění třeba platnost změny hlasu 
až za měsíc... Civilizace se zrychluje, a zatímco ve středověku stačilo mít volby jednou za století, v nedávném 
novověku jednou za pár let, nyní se ukazuje, že i pár let je příliš dlouhý interval na případnou Nezodpovědnost 
a Zradu... 
 
Média? Ano, poskytlo by to větší prostor médiím na štvavé kampaně... S tím je ale i bez toho potřeba něco 
dělat... 
 
Populismus? - Populismus je jen jiné slovo pro Demokracii, Populos je Démos jen v latině místo řečtiny... Ano, 
mohla by to být skutečná vláda ve prospěch lidu, ne jen plané sliby, jako dosud... V celé Evropě nyní vládnou 
tzv. populisté, dávající sliby, které neplní dostatečně, a i proto nařkávají z Populismu ty, kdo mají hlas dost silný 
na to, aby je z neplnění těch slibů nařkli... V průběžné zastupitelské demokracii, kdo neplní sliby, byl by 
poměrně brzy eliminován... 
 
Že to není nyní politicky průchozí? Já jsem psal, že to není návrh na tohle volební období, ale zdůvodnění, jak a 
proč by to bylo Správné. Současný systém Selhal a nakročil k fatálnímu Kolapsu ((a ten není Klimatická Změna 
nebo jiný podobný podvod, ale plánovaný Replacement obyvatel a jejich Civilizace za něco, co udržitelně 
fungovat nemůže, nebo ne tak, jak bychom s tím souhlasili... Nebo vy souhlasíte, že budete vy a vaše děti 
Nahrazeni jimi a jejich dětmi, nebo znáte někoho takového? A ovšem viz třeba Zimbabwe a SA, jak taková 
forma Civilizace, připravovaná i sem, funguje... Tedy za nás bez nás se tu rozhodlo o něčem nevratném a 
fatálním a současný systém neposkytl dost prostředků s tím vyjádřit nesouhlas. Občané v 27 z 27 dotazovaných 
států většinově nesouhlasí s příchozí migrací, a přesto nemají v současné volené Tyranii prostředek na vyjádření 
svého nesouhlasu.)) a tlak na Změnu tedy je a bude a čím dál vyšší, jednou to Správné řešení (lépe pokud 
Správné!) projde nebo bude protlačeno, protože kdyby nebylo včas prosazeno to Správné řešení, vedlo by to ke 
Špatným Koncům... Nikoho tu tím nevydírám ani nepodněcuji, ale - copak vy to nevidíte také? 
 
---- 
Co se tomu dá namítnout? Po technické stránce, po filosofické stránce, praktické nebo teoretické problémy ? 
Proč musí být volby Tajné? 
 
(Na okraj, text v dvojtých závorkách je jen pro příklad a zdůvodnění aktuální politický komentář, se kterým 
polovina "spektra" nemusí souhlasit, ale ten neměl být předmětem téhle polemiky, i když i to mohu rozvést a 
zdrojovat... Nebo o tom pochybujte, ale myslíte snad, že současný systém na Západě funguje zcela tak, jak by 
měl? Zatímco systém na Východě nebo jinde funguje zcela tak, jak by neměl? A v čem že se to vlastně liší?? 
Jak ale mám zdůvodňovat problémy současného stavu a tím zdůvodňovat potřebu Dobré Změny, kdybych je 
neměl popsat na ukázkách?) 

Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...
Příspěvek od Vojtech.Pikal » 17 pro 2018, 10:18 

Oznámení moderátora: 

Přesunuto do příslušného programového fóra 

Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...
Příspěvek od Vojtech.Pikal » 17 pro 2018, 10:21 

Volby musí být tajné proto, aby člověk měl právo na soukromý politický názor. 
Představte si ty úžasné možnosti cílení reklamy a kampaně na váhavé voliče, na voliče, které je třeba znejistět 
a od volby odradit, na vyčítavé pohledy sousedů a příbuzných se kterými se nechcete hádat o tom, kde je debil 
protože volí toho či onoho. 
A na možnosti tajných a bezpečnostních služeb našich či cizích vyhledávat tu správnou podvratnou opozic a 
následně ji podporovat či eliminovat. 
 
Tajnost volby je nutnou součástí všelidové demokracie. 
 
(Jinak ztrátu důvěry zastupitele by mělo být ideálně možno řešit odvolatelností, ale oběvují se také hlasy, že v 
systému permanentních voleb nelze nic změnit a ničeho dlouhodobého dosáhnout. A já jim rozumím.) 

Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...
Příspěvek od P.A.Semi » 18 pro 2018, 00:57 
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Děkuji za polemiku, opravdu... 
 
"možnosti tajných a bezpečnostních služeb našich či cizích vyhledávat" - I nyní si mohu, a tedy si může i Ruský, 
Čínský, Americký nebo Izraelský agent stáhnout kompletní přehled voleb, porovnat se statistikami, třeba dojít 
jaké já k podloženému závěru, že méně inteligentní lidé chodí méně volit (což se třeba dá z těch statistik 
doložit), nebo volební preference v jednotlivých obcích a najít další souvislosti... Nebo třeba USA - tam si 
"Judicial watch" přes FOIA vyžádá dokumenty, které by tamní vláda jen nerada dala ale nakonec musí, a pak si 
to já, východoevropský trol, stáhnu také, a jistě tedy i všichni znepřátelení agenti a jejich Brigády a Analytici... 
To je vlastnost a cena za Transparentnost, kterou i vy prosazujete, třeba pro různé státní firmy atd... Třeba 
ta "Judicial watch" ale právě poněkud brání vládě dělat věci, za které by se styděla (a ovšem ne dost), třeba u 
nás to, že si každý může stáhnout výsledky voleb až na úroveň okrsku, a předem neznámý okruh těch okrsků si 
to fakt stáhne a ověří, že tam je to, co tam poslali, pak zaručuje, že ten úřad v tom nepodvádí, ale ani z toho 
nemůže být hloupě nebo podle nebo oprávněně podezírán (a funguje to)... 
 
Tedy cílení reklamy na statistické skupiny je možné již nyní. 
 
Máte z části pravdu, ale když to bude provázané třeba na ten chip v občance, nějaké jednosměrné číslo, ze 
kterého zpátky konkrétní osobu zjistit nelze (kromě těch státních orgánů, které ty čísla mají a vydávají, ale na 
ty je zase GDPR a zveřejňovat to přiřazení nebudou...), tak se jen mírně zpřesní jemnost těch statistik, co už 
dnes beztak jsou... 
 
(Naopak když to teď čtu, mohlo by to moje řešení naopak ztížit možnost dělat korelační statistiky, kdyby u toho 
hlasu nebyla obec... Zůstaly a zlepšily by se aspoň ale statistiky přesunu preferencí (které se dnes dají dělat 
taky, ale jen souhrně v průměru dle obcí)... (U statistik vás stejně nezajímají jednotlivci ale skupinové trendy) 
To by bylo trochu škoda, protože studovat korelace (třeba územní) může být přínosné...) 
 
"Vyčítavé pohledy sousedů" - inu, sice jako občan mohu ukázat někomu, jaké ID mám (nebo to předvést s 
kartou u toho automatu), ale kdybych nechtěl, aby se mi posmívali, no tak to nikomu ukazovat nebudu... 
Kdybych to ale chtěl ukazovat "sponzorovi" z vypočítavosti - jak jsem psal, sponzor se brzy ukáže jako ne-dost-
výhodný, když zároveň bude dělat nevýhodnou exekutivu... Kdyby mě chtěl vydírat, tak si ho jednou u toho 
natočím na mobil a bude mít smůlu... (Možnost si někoho natočit jako policejní důkaz je ohromná možnost 
ochrany... A třeba policisté - ti by měli mít na uniformě mezi hvězdičkami povinně zapnutou kameru. Jednak 
kvůli možné šikaně lidí policisty, ale i obráceně kvůli šikaně policistů lidmi - protože třeba jsem slyšel, jak na 
západě se v no-go-zóně na policistu seběhnou chuligáni a stropí nějakou nepříjemnost, a pak všichni svorně 
tvrdí, že se to tak nestalo, a je to hlas proti hlasu, resp. hlas policisty proti hlasu 20 prolhaných svědků... 
Reálná story "ze života"... Čest mnohých zejména Arabů bych si nijak neidealizoval, zvláště když na to mají v 
Koránu pravidlo, že obelhat nevěřícího psa není žádný problém a pro různé nevím šíření víry je to někdy i 
žádoucí a potřebné...) 
 
"sousedů a příbuzných" - problém jsou spíš zfanatizované Kampusy a Aktivisté (víc na Západě než tady)... 
Tohle ale je také potřeba řešit, protože to má dost dalece dlouhodobý dopad rozměru generací... 
 
"cílení reklamy a kampaně na váhavé voliče, na voliče, které je třeba znejistět" - to se děje již nyní a Média 
jsou fakt problém. Zejména pokud mají orchestrovaný Kartel. A jak se nyní spolu s internetem vynořila Lidová 
Žurnalistika (tzv. Alt-Média), sice neprofesionální amatérská, ale může lidem ukazovat, kde Korporátní Kartel 
lže a co by chtěl zatajit, a když to přerostlo až do té míry, že Lidová Žurnalistika proti Korporátním Zájmům 
protlačila až Trumpa na jeho "Trůn", tak spustili podvodnou kampaň nálepky "Fake News", kterou se ta Alt-
Média snaží očernit a nahnat "ovečky" zpátky do Mainstream Korporátního Kartelu. Jenže se to proti nim brzy 
obrátilo, protože brzy a dost silně se z Lidu ozvalo: "Kdo že je tady Fake News?!" To vy, MSM, jste Fake 
News... Takže MSM tu kampaň zase poněkud stáhli, a už jen Trump si spravedlivě vytwítovává, jak jsou CNN 
aspol Fake News... Jak takový sjednocený Kartel poskytovatelů Telekomunikačních služeb (Google, Twitter, 
Facebook & Others) a Bankovních služeb (Paypal, Patreon, Gofundme etc.) vypadá, jsme si mohli prohlédnout, 
když všichni najednou v jednom dni umlčeli nepříjemného kritika Režimu Alexe Jonese, ale když se podíváte 
podrobněji, těch umlčených nepohodlných hlasů jsou doslova stovky, jenže nejsou tolik slyšet (zejména když 
byly umlčeny, že...) Věříte, že ten nevolený a netransparentní Korporátní Kartel, co takhle stráží Informace a 
Pravdu, má vždy dobré Zájmy v souladu s vašimi? Když třeba známý Politický Lhář (třeba Snopes) dělá 
nájemného Strážce Pravdy ? 
 
U toho systému, co navrhuji, by se zvýšilo riziko a dopad cílených štvavých kampaní... Například: pan Čestný je 
najednou obviněn, že si ho nějaký odsouzený Dodavatel zapsal do deníku, jak mu dává Úplatky. Média spustí 
štvavou Kampaň, a než se pan Čestný stihne obhájit, nejen před veřejností ale třeba několik let před Justicí (a 
to v takovém případě může být dost těžké, protože se těžko dokazuje, že jste něco neudělal... sice na to má 
Západní Právo nějakou zásadu, latinský název si nevzpomenu, česky "presumpce neviny", ale leckterý Občan 
nechápe, v čem je její ztráta zrádná), bude zcela znečištěn a politicky zničen... (Ani toho konkrétního hejtmana 
nebudu jmenovat, zde posloužil pro obecný případ...) 
 
Tedy myslím, že právo na soukromý názor by s tím OP-chipem měl i nadále, ale nyní má i Povinnost na 
soukromý názor, je mu zatím zakázáno (spíš znemožněno) svou preferenci zveřejnit a dokázat, a tu by nyní 
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ztratil... Nemyslím ale, že by to byl takový problém... 
 
"vyhledávat tu správnou podvratnou opozici a následně ji podporovat či eliminovat" - fakt problém to nastává v 
době, kdy se ani vlastní Exekutivě nedá věřit, nebo ad-extremum když někde začnou vládnout fašisti (jako 
třeba na Ukrajině)... Jenže ne-důvěryhodnou exekutivu by tenhle systém naopak měl eliminovat... Tohle 
(podpora a eliminace ideologií) ale především dělají Média, stejně MSM jako Alt, jen často opačným směrem... 
 
"Podvratná opozice", "Ruský špion" nebo kdysi "Americký agent" jsou obvyklé Nálepky, které minimálně jsou 
nefér, které Režim nálepkuje na své Oponenty... My legitimně máme právo na "podvratný" názor, pokud ho 
projevujeme kultivovaně a ne rozbíjením výloh a zapalováním aut. (To jen když je náš Hlas tak dlouho a pyšně 
přehlížen, tak musíme vyjít do Ulic a Křičet. Pak je ale potřeba včas zase přestat - jako nedávno v Iránu, 
protože když jsou drzouni na náměstí, procento rebelů které nesmí vynutit politickou změnu, tak dlouho 
neústupné, tak ospravedlní své umlčení. Majdan celkem ospravedlnil Tien-an-men, mohu vysvětlit i podrobněji? 
Aktivisté sice mohou Volat po Změně, ale nemohou Diktovat Podmínky, to leda když se za ně postaví Lid 
Generálně, nebo prostě jen svým Voláním po Změně změní veřejné mínění...) ... Třeba dnes RT a kdysi Hlas 
Ameriky nejlépe provádí podvratnou činnost tak, že říká lidem Pravdu, kterou by MSM média i Exekutiva 
nejradši zatajili, že dají prostor takové opozici, kterou by MSM i Exekutiva nejradši umlčeli. To bývá nej-
podvratnější... Jenže my máme legitimní právo na Pravdu. "Desinformace"? některé jsou vyráběné schválně pro 
diskreditaci příliš naivních amatérů, některé vznikají spontánně. (A ovšem konkrétně to RT, sleduji dlouhodobě, 
a nevšiml jsem si jediné Desinformace, jenže i oni si jen vybírají, co řeknou a co ne... A ovšem Plastický obraz 
Reality získáte teprve porovnáváním informací z více úhlů pohledu. Když se omezíte na jediný zdroj, ať již MSM 
nebo jeden okruh příbuzných Alt-Médií, máte (získáte, je vám získána) nutně zploštěnou a zkreslenou 
představu...) Jenže když někdo (obvykle dobře zaplacený z příslušných zdrojů) dostane právo být Strážce 
""Pravdy"", obvykle pak jen dělá Pasáka Lží... 
 
"zastupitele by mělo být ideálně možno řešit odvolatelností" - a jak píšu, zastupitele by měl mít možnost 
odvolat ten, jehož byl tento Zastupitel a nyní již není, protože přestal Důvěryhodně Zastupovat. Nemůže 
zastupitele Menšiny odvolávat Většina. Neměl by systém dát výhradní právo na Hlas Mluvčího jen nejsilnější 
Většině, protože Menšiny sice nemohou určovat Pravidla a Zákony, ale mají právo, aby jejich Hlas byl 
přeměřeně (v Parlamentu) slyšet, nejlépe ústy Mluvčího, kterého si vyberou... 
 
"v systému permanentních voleb nelze nic změnit a ničeho dlouhodobého dosáhnout" - především by nešly 
dělat změny, se kterými by Lid nesouhlasil. Takové především a právě kvůli tomu by ten Průběžný systém byl 
lepší... A zejména ti, kteří si příliš zvykli dělat takové změny, se kterými Lid nesouhlasí, nejvíce křičí, že by pak 
"nešly dělat změny"... Ano, zamezilo by se Zvůli voleného Suveréna... 
 
 ((Jiný příklad, vzpoměl jsem si ráno firemní Podobenství - mezi různými firmami vyvíjíme Komunikační 
protokol, kde ale bohužel každá z těch firem má právo Veta na jakoukoliv změnu, a vývoj jde dopředu jen velmi 
pomalu spíš skoro vůbec... A další paralela - jsem asi pěkná mrcha na vývojáře webu, když trvám na věčné 
kompatibilitě starých technologií a aplikací, tak vlastně vetuji veškerý nový vývoj a je to poněkud nefér...? 
Nevím, kdyby mě každý neudával na Google a další Kartel, kdyby fonty nešly zavirovat nebo prostě kdyby šlo 
nepovolit jejich použití, kdyby se Firefox i Chrome (a nevím které další) neptal na seznam nežádoucích webů - 
prý malware - případně ho neměl již vestavěný, kdyby atd... tak by ani nebyl oprávněný důvod ten nový vývoj 
blokovat...)) 
 
Právo Veta blokuje vývoj až k neschopnosti. (Třeba i středověké Polsko, kde měl každý šlechtic právo Veta, se 
nebylo i století schopné na ničem dohodnout a sousedi si ho rozporcovali...) Ale je to důležitá pojistka, 
záchranná brzda... 
 
Na druhou stranu a v moderní době - myslím, že Lid by měl mít právo Veta na cokoliv, na co svolá X podpisů 
to zorganizovat a pak >50-60% to prohlasovat, ale i názorem 30% v referendu by se měla Exekutiva vážně 
zabývat a třeba doložit, proč mu nevyhoví. Prohlasovat těmi, kdo přijdou hlasovat, referendum by mělo být 
platné i při nízké účasti, kdo nepřijde volit ten nemá názor a deleguje ho spolu-občanům, kteří přijdou volit. 
Stejně jako u voleb to je tak legitimní, mělo by to tak být legitmní i u Referenda. 
 
Na okraj - tady https://russian-faith.com/history-shows ... racy-n1429 americký rusofil vysvětluje, v čem je 
lepší Monarchie než Demokracie. Jen zčásti má pravdu, že když je Bohabojný Vládce, který se nezodpovídá Lidu 
ale Bohu, tak mnohdy může být mnohem lepší, než to, co vygeneruje Populismus s názvem Demokracie. Jenže 
tenhle Systém má zásadní BUG, že vždy jednou za čas po dobrých Králích přijde nějaký totálně Špatný a Zlý, a 
je to pak mnohem horší... A jen-předstíraná Bohabojnost není mnohým argument... A Genetika není zárukou, 
Demokracie může vybírat vždy ty nejlepší, ale dědiční Králové Degenerují... Nejsem zastáncem Monarchie, ale 
tam si můžete přečíst, jakou kvalitní argumentaci lze přinést v její prospěch. Prostě myslím, že je jen z části 
správná a Chyby jsou v tom Systému závažnější, i když by běžný průběh byl často Lepší... Ano, Král může dělat 
nepopulární-ale-Dobrá rozhodnutí, která Demokracií neprojdou... 
  
((K tomu poznámka - všemocná Justice není dobrá Pojistka - viz USA, kde politicky angažovaní Soudci dál tlačí 
Obamovu agendu proti Trumpovi. Tam ad-absurdum, že okresní soudce-aktivista z Hawaje zablokuje důležitý 
národně-obranný exekutivní akt (pamatujete, zákaz turistů ze 7 muslimských zemí), a zakáže to ze lživých 
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ideologických důvodů, a po půl roce a výměně na vyšších soudech je to prokázáno, že to byla bota a právo měl 
prezident, což bylo jasné od začátku, ale - nevolená Justice (zejména když je tak nezávislá, že je nezávislá i na 
zákonech) také nesmí mít příliš mnoho zejména Exekutivních pravomocí... Je tam pak příliš prostoru pro 
Politický Kartel v Justici... Nemyslím teď u nás, ale viz USA, reálně je to možné... Další případy by taky šly třeba 
najít... Trump byl mnohem lepší volba z možností. Jenže má svázané ruce, dost možná nějakou analogií 
Kennedy-option nebo jakkoliv jinak, a mnohé jejich vnitro-politické problémy nemůže vyřešit, jak v něj byly 
vkládány naděje, a dál Média lžou, gangster Mueller dál štve, atd... Někdo říká, že se připravují sealed-
indictments a jednou najednou spadne klec a všechny ty gangstery lapnou najednou... Čím dál víc to vypadá 
jako planá naděje, bohužel... Je tam bohužel locked-situation, pat, kdy ti Lepší (ti schovaní mezi těmi Lepšími) 
mají na rukou o dost víc krve než ti Horší, a zničit teď ty Lepší tím, že se z nich odbourají Gangsteři, vypadá 
jako Národní a Globální Sebevražda, protože by se dostali k ruce bolševičtí globalisté z tzv. 
"Demokratů/Liberálů"... Kdyby Trump sáhnul na nedávné Gangstery tamní Levice 
(Clinton,Mueller,Strzok,McCabe,Comey,DWS,...,... jenže tyhle všechny Loutky nejsou Jádrem toho Problému, ale 
Symptomem...) a na jejich (ž.-b.! L!) Média a Kartely, tak ta by naopak proti nim vytáhla karty Kennedy a 911 
a třeba Iráq... Byl to velmi Ďábelský plán schovat ty Zlé mezi Dobrými, aby se ti Špatní dostali k Moci (k velké 
veselosti těch Zlých o patro výš - k tomu off-topic poznámka: "Peklo se neraduje, Peklo se veselí..." - to nechte 
na jindy, až se zamyslíte, co z takové teze vyplývá), až to všechno praskne... Proto především Trump váhá s 
tou pastí na Lumpy, myslím... 4D-chess stalemate... patová situace...)) 
 
 ((Na okraj se ale jen trochu omlouvám, že to prokládám politickými komentáři nejen pro souvislost. Pokud si 
myslíte, že jsou špatné, tak mi to zdůvodněte, porovnáme si argumenty... Protože si myslím, že se v nich z 
velké části nemýlím, a pokud si vy myslíte, že se z velké části mýlím, tak se dle mě v lepším případě mýlíte vy, 
nebo jako obvykle, je spousta, dle mého názoru který lze zdůvodnit a spousta lidí ho vidí, když se chtějí 
rozhlédnout, je spousta různých lhářů, kteří šíří z MainStreamu lži spíš než omyly... Zde tím "vy" nemyslím 
vůbec toho Piráta, který to bude číst první, ale ty, kteří si to třeba budou číst později a prskat vzteky z mých 
komentářů... Na druhou stranu, možná se leckomu uleví, když někdo dost nahlas pípne: Král je Nahý...?)) 
 
 ((Na okraj poznámka pirátům - omlouvám se, ale VY mi nyní nebudete nejen z technických důvodů dávat palec 
nahoru nebo dolu... I jiným čtenářům na vysvětlení, jsem tu drze anonymní, takže mě fórum neumožňuje 
běžně palcovat, takže neznámý okruh pirátů si to přečetl a buď souhlasili nebo nesouhlasili, ale tuhle jejich 
Kolektivní Preferenci "na-první-dobrou" jsem čtenářům odepřel. Ale ze Symbolického hlediska, jsem tu jako 
Gladiátor Pravdy, bojuji tu v aréně Slovy a Argumenty, a jednou mi někdo dá palec nahoru nebo dolu... Kdo se 
postaví do této role Císaře a pak možná bude zdůvodňovat, proč považoval Zápas za Ukončený? (Inu, je i vyšší 
nebo širší Instance, která pak může Palcovat...) Symbolika je někdy důležitá, a i z jiného hlediska Piráti 
pochopí, že je vlastně dobře, že je jim v tomto pol-nekorektním případě technicky odepřena možnost vyjádřit k 
tomu svou Kolektivní Preferenci, kterou by jim někdo mohl vyčítat... Nicméně jistě můžete a uvítal bych 
Argumenty, zejména s nesouhlasnými budu férově bojovat a tak si zlepším vlastní argumentaci... Na další 
stranu, zde jde primárně o tu podstatu Demokracie a to řešení může být Dobré a ku prospěchu Lidu...)) 
A tak jsem si vzpoměl - palcování je mnohdy velmi prospěšné vyjádření Kolektivní Preference, někdy je 
vhodné vyhodnocovat názory včas. ((A namátkou třeba HydeparkČT24, když zjistili, co a jak dlouhodobě Lid 
palcuje v seznamu otázek, tak tuhle možnost odstranili, což je škoda, a zeptejte se jich: Proč?! (a k tomu taky 
zamezili plošné stahování dotazů posluchačů, protože někomu byl názor Lidu nepříjemný, jen na okraj, nějakou 
dobu jsem to archivoval, už to nejde, něco bylo zajímavé ale leccos už dost zastarává)... )) Obecně by bylo 
dobré, kdyby šlo nezávazně leccos palcovat, připravovaná legislativa atd, i když je třeba chápat, že to je 
především prostor pro Aktivisty, kteří se o to zajímají (Pasivisti se nezajímají nebo ne včas), a ovšem takové 
palcování, které pro někoho může být důležité, si pak někdo může Najmout, takže přeceňovat se to taky 
nedá... Ale k lecčemu (nejen návrhy zákonů nebo zprávy atd) by měl být prostor pro Vyjádření... 

(dovětky)
Příspěvek od P.A.Semi » 18 pro 2018, 06:12 

K tomu dovětky, omlouvám se že jsem to tak chaoticky promíchal s tou diskusí o demokracii, to v plánu 
nebylo... Jenže když už jsem tam odbočil, tak ... 
 
(Trump (4D-chess) sice může pokosit všechny ty shnilé loutky (leckdo je tam zná!), ale na jádro problému do 
London City (zřejmě, pravděpodobně) stejně nedosáhne, ostatně i ten B.N. z I. (se זה אנחנו או הם ("Toto my 
nebo oni" - volební slogan) jsem v té své Knize ostře polemizoval, ale pak jsem to naopak pochopil a leccos i 
tam je Správné, přestože to tak odleckud nevypadá... psal jsem jinde 155573133 jsem žebral o další ukázky a 
sám jsem něco přinesl, ale zřejmě na nesprávném místě, jistě ale by šly najít další příklady, jenže o tom se 
těžko diskutuje, když leckde se nesmí...), který vrtí skrz AIPAC s USA (mohu rozvádět ale ani nemusím, to také 
ví leckdo... ale problém je jen trochu AI (dual loyality), ani PAC (na to má jistě každý právo), ale problém je to 
"vrtí"...) (k tomu - pan Zeman, kterého si velmi vážím, když tady byly protesty s červenými kartami, jistě 
pamatujete, jel do NY, ani se neobtěžoval jít k Obamovi (jak někdo vtipně podotknul: k tiskovému mluvčímu 
pánů Emanuel Rahm a David Axelrod, viz www.bollyn.com/who-is-barack-obama/ - to je velmi pilný novinář a 
poučný zdroj pro pochopení lecčeho, ne všeho, zejména při srovnání s mnoha dalšími zdroji to ale takhle lze 
říct...), ale šel M.Z. rovnou k těm důležitým na AIPAC, za větu "I.a.a.J." sklidil potlesk ve stoje a červené karty 
zase brzy přestaly... může to být jen shoda náhod, ale já se domnívám, že není...) , je (B.N.) jenom jejich 
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prodloužená ruka... Toto vše jen jako poněkud podložené Domněnky, nejsem vševědoucí, jsem jen dobře 
Informovaný (i když ne dost dobře, ale přesto lépe než leckdo)... A rozhodl-li jsem se Pojmenovávat Problémy, 
tak bych neměl končit u drobností...) 
 
Třeba USA - vedou vynikající statistiky, kterými se dají leckdy vyvracet různé populární bludy... Třeba různé 
druhy zločinů podle různých etnických skupin - které třeba leckde v Evropě asi(? nevím přesně) nevedou z 
důvodu politické korektnosti. Jenže my máme Právo na Pravdu a Úplné Informace, nebo aspoň zdůvodnění, 
proč jsou Tajné... (Pak se totiž třeba téžko dá lhát, jak jsou třeba černoši neškodní... Nebo třeba u nás Romové 
(Cikáni), kteří ale ve srovnání s americkými černochy v podstatě neškodní jsou... Toto o Statistickém Průměru, 
tedy Kolektivně, ne o nejlepších, nejhorších, o žádném individuálně ale o všech dohromady... "Zblízka se lze 
podívat bližnímu do očí, ale zdálky jsou vidět kontury a trendy. Ačkoliv nikdo z nás není průměrný, v průměru 
potkáte průměrného člověka nejčastěji..." - nepřesně se cituji...) Volby podle etnických skupin a podle pohlaví - 
to je poněkud poučné... atd... 
 
(Abych nebyl až tolik jednostranný - tak Rusko - až nedávno jsem narazil na "Yarovaya law" a tohle tedy 
spravedlivé rozhodně není, aby Stát určoval, která církev je Oprávněná a která není, atd... Třeba kosmický 
výzkum, NASA+NOAA jsou super, i ESA se dobře snaží, ale proč mají Rusové svůj kosmický program schovaný 
za klikyháky azbuky nebo prostě ne dost zveřejněný? Tak Ukrajina - taky mi vadil Majdan a fašisti, ale nyní s 
církví - velké schizma Orthodoxie prý srovnatelné s rokem 1054, na to jistě má Ukrajina plné právo, mít vlastní 
církev a ne Ruskou, když ta je politickým prodloužením ruky Kremlu a navzájem... Rusko velmi-pravděpodobně 
potichu doufalo, že Ukrajinu rozvrátí nebo napraví odspodu přes Církev, a proto se teď z Moskvy tolik rozčilují, 
když Constantinopole uznala Ukrajinskou církev... (I když samozřejmě detaily nevím, ta se třeba ukáže jako 
pěkná mrcha, třeba naopak ne, je to čerstvé) Ukrajina je ukázkový připad, že dva národy v jednom státě spolu 
mohou soužít jen těžko, ti by se měli poučit z Česko-Slovenského řešení... Nemohou pro-Evropští západní 
ukrajinci utlačovat východní pro-Ruské rusy, jistě ani naopak by to nebylo dobré... Demokratický útlak 
menšinového etnika ospravedlňuje požadavek na samostatnost...) (Rusko potřebuje nárazníkový stát, takže 
podporuje své krajany v Doněcku, ale vstřebat je nechce, to by pak nebyl žádný Nárazník... Pro srovnání - 
kdyby začali střílet američany v Mexiku, to teprve byste viděli, jak rychle a jak agresivně by tam následovala 
invaze... Jako třeba Panama v roce 1990 se analogicky jako my v 1968 svému místnímu geo-politickému jádru 
vzbouřila a bylo to tam o dost tvrdší než tady...) 
 
A když demokracie - Krym byl velké vítězství Přímé Demokracie...! (Kdežto Katalánci měli smůlu, že se jich 
žádná Velmoc nezastala... A Španělé i jen tím, jakou brutální reakci provedli proti pokojnému Referendu, 
analogie našeho 17.11., ospravedlnili další snahy Katalánců... Protož Daně nejsou důvod k Separaci, ale Útlak 
ano...) (Jinde to rozvádím podrobněji (str. 567), můžu i zde... Později...? Spíš ani ne, už netřeba...) 
 
Ještě citát o Demokracii, tohle je z Aristotel a nebo spíš z nějaké knihy o něm, v nadpisu stránky je Philia (to je 
jeden z druhů Lásky), já to mám jen jako vyžlucenou fotku stránky, a považuji to za poměrně dost důležitou 
úvahu: 
"For Aristotle, democracy is possible only within homogenous ethnic groups, while despots have always reigned 
over highly fragmented societies. 
A multi-ethnic society is thus necessarily anti-democratic and chaotic, for it lacks philia, this profounded, flesh-
and-blood fraternity of citizens. Tyrants and despots divide and rule, they want the City divided by ethnic 
rivalries. The indispensable condition for ensuring a people's sovereignty accordingly resides in its unity. Ethnic 
chaos prevents all philia from developing. A citizenry is formed on the basis of proximity - or it is not formed at 
all." 
Protože třeba i zatímco u nás jsou volby o souboji Ideologií a Stavovských skupin, někdy bohužel jen o špinění 
oponentů, tak u muslimů a černochů nebo v Izraeli (joint arab list) jsou volby především o Rase, oni se sjednotí 
velmi dobře... (jak z leckterých statistik vyplývá, ale dohledával bych to dlouho... no třeba statistiky, jak 
američtí černoši jednotně volí Levici a gibmedats (give me that) bych ani dlouho hledat nemusel - je libo odkaz 
url nebo stačí takhle odkaz slovně v zobecnění...?) 
 
---- 
 
Psal jsem jinde - jsem tu teď Digitální Squatter a kromě té věcné diskuse výše (je to i diskuse i kázání i skica, 
happening, třeba se to pak seškrtá a po částech použije) tu taky sprayuju Informační Graffity, jejichž estetickou 
hodnotu možná nedoceňujete. (jak si leckterý squatter+graffity myslí... jinde rozvádím víc...) 
 
A ovšem - když jdu převracet Paláce Zlých, nebudu při tom rozbíjet Výlohy Pilných (nebo aspoň ne ty podlé, 
třeba do Médií si kopnu později... taky nemám Patent na Pravdu a mohu se Mýlit, ale taky jako i leckdo mohu 
vyjádřit svůj Informovaný Názor! A já nechci být nespravelivý, ale leccos je potřeba zmínit... Stejně to vidí 
leckdo - Král je Nahý ! -- teď ještě aktualizace, už jsem to zmínil 567, to ani netřeba rozvádět víc...)... (tady 
Pirátům žádnou výlohu nerozbíjím, jen jsem mírně zneužil/použil jejich pohostinnost a otevřenost... pokud máte 
jiný názor - tady to stejně brzy zapadne do Historie...) Je dobré se z Chyb umět poučit Včas (dříve než pozdě), 
a ovšem Důvěru je třeba neustále Aktualizovat... 
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 (takhle dlouhé "tapety" a ještě chaoticky tu dělám mimo jiné proto, že si myslím, že mi tu na to moc času 
nezbývá, robustně předpokládám hned několik možností proč, i mi to bylo naznačeno (nevěřte, a ani já si 
nejsem jistý), nebo i prostě za chvíli vyčerpám to podstatné a pak proč se nimrat v detailech, a ovšem co jsem 
považoval za důležité už jsem "zasadil" dřív, uvidíme (spíš asi uvidíte? nevím...), jak to vykvete... prostě jsem 
tu i poněkud neplánovaně a ve spěchu udělal happening, akci... a ovšem leccos mohu rozvádět podrobněji, 
až/jestli bude příležitost, ale taky ani už nemusím... a ovšem prohlašuji, že mě nikdo nenaváděl ani nenajal... 
mě si nelze koupit, vysvětluji tu i jinde, není těžké mě ale přinutit třeba vydíráním, takže kdybych později psal 
nesmysly, tak to snad poznáte...) 
 
Chcete se mě na něco zeptat, polemizovat, nesouhlasit, nahrát mi na smeč? Bylo by to fajn... 
(Pokud se jen stydíte, pošlete na mě nějakého Anonyma? Třeba půjde nějaký zrovna okolo...) 

Re: Zastupitelská Demokracie - doplnění a poznámky...
Příspěvek od P.A.Semi » 30 pro 2018, 17:04 

Ještě poznámka (zde in-topic k tomuto) : -- což by se měl zamyslet někdo, kdo se zamýšlí nad Demokracií a 
jaká a proč... 
 
Na to, aby takovéhle uspořádání (průběžná demokracie, zrychlený populos) bylo spravedlivé nebo použitelné, 
tak každému občanovi by se musela přidělit váha hlasu, vyjádřená jako 
(počet_let_vzdělání) * (?koeficient_oboru default 1) * (?koeficient_dekády_narození default 1) * 
(???koeficient_pohlaví default 1) 
nebo také spravedlivé by bylo, kdyby to bylo 
funkce(IQ_okresu nebo IQ_změřené, koeficient_pýchy tedy neochoty přiznat si chybu) 
ale to by šlo rozporovat nebo by se někdo urážel a bylo by to administrativně složitější a bylo by to méně 
anonymizovatelné atd... 
(tedy transparentně tak, že každý vidí "hlas,váha,číslo občana", za to "číslo občana" (namátkou 3444F1E1B45C 
- z guid-generátoru, prostor cca 200k miliard stačí? -- člověk si to nemusí pamatovat, ten na to má klíč v chipu 
v občance -- a v autobuse to umí prvňáčci: "přiložte kartu") se dá sledovat vývoj, ale nelze za to dohledat 
občana, leda by se sám přiznal (občan své číslo musí při volbě vidět na obrazovce a dostat stvrzenku z té volby 
třeba na své tiskárně nebo z volebního automatu, aby se daly teoreticky rozporovat podvody státu a tím se 
vyloučily možné pochybnosti - protože nejlepší mechanismus kontroly je dobrovolný a předem neznámý, ale 
zamezující občanovi podvádět proti státu), takže by měla být funkce v systému, aby si občan vyžádal zrušení 
svého čísla a dostal přidělené nové, třeba při výměně té občanky s čipem nebo bez výměny (tedy číslo není 
nutné měnit při výměně OP kartičky, to přiřazení je někde v db bokem)... -- karta v kapse, ne chip (čip) pod 
kůží ! - a nesmí se její nezničení vydírat hladem, jako že si bez toho nekoupí jídlo, což by bylo zlé a 
nespravedlivé, ale my chceme laskavý a užitečný systém... ) 
 
Průměrný počet let vzdělání v okresu se dá stáhnout ze statistického úřadu, takže někde za tím je jistě 
databáze (osoba,počet let,typ škol) 
 
Toto řešení by bylo dostatečně anonymizované naspodu (tedy je z toho vidět, že takto hlasoval středoškolák 
atd), a navrchu by z toho čněly málo anonymizované hlasy profesorů a docentů, protože i běžní vysokoškoláci 
mají na obor+typ_školy všichni stejnou váhu... 
 
Takže tím sice neseberete hlasovací právo nikomu, a může třeba 10 kopáčů přehlasovat 1 profesora, kde ty 
čísla jsou jen parametry na ukázku, nicméně není vůbec spravedlivé ani společensky únosné (společnost by 
zkolabovala), aby měl jeden kopáč váhu hlasu jako jeden profesor... 
 
Bylo by to spravedlivé a motivující: chceš větší váhu hlasovacího práva? Víc studuj... -- tomu se říká Rovné 
Podmínky, ale ne Rovné Zastoupení, a je to důležitý rozdíl... 
 
------- 
Na příkladu Česká Republika : 
 
Ve svých statistikách (data stažená z CSÚ, vystavil jsem to na internetu asi 2013, viz zde dole příloha...) z 
průměru počtu let vzdělání v okresu mám mapu IQ republiky, na které je vidět, jak do podkrkonoší po 
odsunutých němcích nastěhovali horníky a dělníky do továren na ložiska atd (mého otce tam vystěhovali z 
Prahy a Běchovic (elitní výzkumák kde se mimo-jiné montovaly i družice pro sovětský svaz, nevím v jakém 
rozsahu, kvůli studentským protestům 68-69) dělat IT v elektrárně, a další, tam nenastěhovali jen horníky, ale 
ty především) a je tam bílý pás přes Krušné Hory, nebo naopak v Metropolích co mají svůj vlastní okres (a v 
přilehlých okresech trochu taky, jak dojíždějí za prací), je tmavá skvrna většího průměrného vzdělání... 
Prostě mapa IQ republiky v průměrech na okresy... Naštěstí se to kryje přibližně s mapou volební účasti, 
protože třeba v tom podkrkonoší chodí nejmenší počet lidí k volbám, ale to není dostatečná záruka pro dobrou 
funkčnost systému... Když na to koukám, je tam v podkrkonoší i větší zločinnost, ale třeba Hospodářská je dost 
velká naopak v Praze... 
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Jenže tady v Čechách, v Praze jste se opakovaně kolektivně mýlili (a v Praze víc), a zfanatizovaně a hystericky 
za to bojovali lžemi a urážkami třeba za KS, včetně těch Profesorů, kteří k tomu tlačili své studenty... (takže 
dítě na škole v Praze, které by volilo MZ, se za to muselo stydět, protože by ho spolužáci zlynčovali urážkami a 
nenávistí a pohrdáním, a ty děti to neměly ze své hlavy! Protože takhle zfanatizované volby byly srovnatelné 
nebo horší s propagandou bolševiků...) 
 
Takže takový systém (s větší vahou lidu) by byl použitelný jedině, kdyby se zakázala politická propaganda na 
školách, kromě nějakého předmětu "Občanská_nauka" podle dohodnutých osnov, jen na okraj, v Izraeli to prý 
takhle letos nebo loni uzákonili (zákaz míchání politické propagandy do univerzitního studia) a je to asi to 
nejlepší, jakou změnu tam udělali, vedle dalších, kterým tady Propaganda brání, jako další třeba kvalitní 
železný plot s želitkovým drátem, u kterého se nechá vyfotit premiér B.N. s nějakým článkem... (když to drsně 
zkrátím, nepamatuji si to, je to prý proti dravé zvěři... jistý si nejsem, že si to pamatuju správně, nebo že to 
seriózní internetový magazín nedesinterpretoval...) 
 
Protože ti Profesoři se také občas mýlí kolektivně, a bylo dobré, že jsme vás jako zbytek republiky 9:1 na Prahu 
přehlasovali, a o tuhle pojistku proti " příliš moudrým na omyl "také nechceme ztratit... 
 
Koeficient dekády věku kromě jiného proto, že starší lidé jsou moudřejší, poučili se z chyb, ví, co je kdy bolelo 
třeba společensky nebo profesně a tuší proč, ale také zejména když se podíváte na statistiky průměrného 
vzdělání v populaci při sčítání lidu podle dekády, tak vidíte, že v padesátých letech byl Pan Inženýr jeden ze sta 
a Gymnázium byla elitní škola, a dnes studuje na inženýra půl mladých a maturitu má leckdo, takže Váha 
Vzdělání dnes a u starších lidí prostě není to samé... 
Víte ale, zejména by to také ponižovalo různé kulturní činitele třeba Hudebníky nebo Moderátory, protože ti si 
také myslí, jak jsou ta Elita, mají nástroj Propagandy v rukách a brát se jim nedá, na satyru máme právo a není 
možné ji zakazovat... Nedávno pamatuji, jak v " Show J.K. "(jak má za sebou pěkný obrázek Prahy a červený 
divan pro hosty) byla nějaká protestní akce, kde se postavilo "X velevážených a pyšných hňupů" (přehnaná 
urážka a karikatura) a požadovali veřejně něco špatného nebo zlého (já už si nepamatuji, co chtěli, ale 
pamatuji si, jak mě to naštvalo a lidi na fórech), leckdo z republiky si o tom takhle nějak povídal na fórech... 
Tahle Show je přesně ten typ satyry, kam takové věci patří a jsou vidět a oni mohou vyjádřit svůj názor a 
jménem své Tváře, kterou všichni znají, něco doporučovat. To je zcela v pořádku v takové Oblíbené Show, ale 
byli jako ukázka, že i takhle moudří lidé se mohou mýlit v zásadních věcech... 
 
(jen na okraj, formát té Show Jana Krause zhruba odpovídá i podobným na západě, Moderátor za stolem a 
Hosté na divanu, ale J.K. je v tom fakt dobrý, i když s jeho politickými názory (a argumenty kritiky nebo satyry) 
zčásti dost nesouhlasím, tak ale pokud nemám čas to slevovat celé, tak mě stejně rodiče přijdou zavolat si 
poslechnout ten úvodník, na to čas nikdy nelituji, (i kdybych se jinak na nic kromě zpráv když jdu kolem na 
záchod) nedíval... -- ze zbytku té Show pak obvykle nic, nebo třeba jednoho co mě zajímá, i když zvete si tam 
asi zajímavé lidi), a když to nestihneme přímo, tak si to přes iptv pustíme se zpožděním... teď tu rodiče nebydlí 
a nemá mě tam kdo volat, že už to začíná, takže v poslední době nevím... A ovšem ukazoval také, jak se umí 
zcela věrohodně rozesmát a okamžitě třeba zastavit, je to dobrý herec, jenže lidi si myslí, že to je normálně 
upřímné, jako mezi sebou jednají... 
Prostě Inteligentní Satyra, i když někdy se dost mýlí a mýlí tím pak leckoho, kdo to sleduje... (Tedy J.K. má 
efektivní_váhu_hlasu asi jako okresní město, nehledě na to, jaký má osobně koeficient...) Zákaz Satyry byla 
druhá nejhorší věc z fašistické i bolševické totality, kromě vražd fašisty, kromě vyvlastnění střední třídy v 
socialismu, to ostatní byly relativně drobnosti nebo jednorázové akce (tedy vyvlastnění Buržoazie první 
Republiky a postupné nahrazení jinou Elitou bylo sice také dost nespradlivé, ale tím jenom odebrali 
ekonomickou váhu těm, kdo se Systémem Nesouhlasili...) (tedy Měnová Reforma 53, kterou odrali leckoho, kdo 
to měl v penězích v bance nebo doma, rovnostářské dělníky naspodu od-výplaty-k-výplatě nijak zvlášť 
nepoškodila, a ovšem ale sebrala úspory důchodcům, ale stejně tu byl důchodový systém, aby nehladověli, což 
třeba v USA není -- nejvíce možná jediní, vůči komu byla Měn.Ref. nespravedlivá, byli Důchodci) (jenže tohle tu 
nikdo rozumný nechce, vy si nechcete zruinovat řemeslníky nebo podnikatele střední třídy, to bylo nejdrsnější 
na Socialismu u nás)... (k tomu, vychovalo to tu teď celkem zdravou Střední Třídu podnikatelů - jako jednou 
dvakrát za století, když je střední třída zkažená, tak se dá ekonomicky zadupat do země vyvlastněním, a 
počkat, až vyroste nová zdravější...) (takže Restituce tu byly, že se majetky vrátí s omluvou potomkům těch, 
kdo kolektivně tu byli Zkažená Střední Třída tenkrát, a dostali tak zase původní Ekonomickou Váhu, ale taky to 
dalo prostor pro nové, leckdo neschopný z restituentů to rozházel nebo nevím, leckdo schopný dostal prostor 
vedle toho vyrůst...) (Zkažená střední třída, ta také odnesla jako Měšťanstvo asi nejvíc Husitské války nebo 
Bílou Horu, třeba... Jenže v třicetileté válce pomřelo dost chudiny hladomorem nebo nemocemi, jako snad v 
Německu třeba třetina populace tehdy 1618-1648 (a začalo to Defenestrací v Praze), nepamatuji si parametry a 
je to možná zkreslené...) ) 
 
Tedy že Známý Satyrik má efektivní váhu hlasu, kolik mu kdo věří (což mentální spodina nesleduje, mentální 
elita si myslí své, a z toho uprostřed to naštěstí nesledují všichni, aby s nimi takhle schopný manipulátor 
zametal a vrtěl jimi jak ocasem), je zřejmě v pořádku, 
 ale aby každý Učitel měl efektivní váhu hlasu jako objem studentů, které popletl, a nakolik to tihle šíří, 
spravedlivé naprosto není, protože oni tam přišli pro Drahokam: Plody Vědy a Civilizace, a on jim ho 
zprostředkovává z pozice Převahy Rozumu a neměl by jej otravovat politickým jedem (což je analogie 
Mentálního Znásilnění), 
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podobně jako do Chrámu ke knězi nebo imámovi se chodí pro Drahokam: Slovo Boží (myslete si co chcete, ale 
ti co tam chodí, si myslí, že tam chodí pro tohle a celkem se nemýlí, tedy řekněme Slovo Boží ústy Elity Myslí 
tenkrát kdysi) a kněz jim ho nesmí otravovat jedem politického handrkování své doby... 
(aby se někdo neurážel, tak Známý Satyryk proti Režimu byli třeba W&V, nebo tenhle J.K., ale J.W. byl tedy o X 
tříd moudřejší pán a o X tříd menší mediální prostor, ale stejně ho fašisti dost umlčeli, přesně nevím... a ten 
ovšem měl nezanedbatelný (ale ne jediný, větší byl asi efekt vděčnosti osvoboditelům, ale W&V k tomu 
směrovali spíš chudší "Inteligenci" tehdy) vliv na to, že KSČ tu dostala v roce 1946 38% hlasů ve volbách a 
zbytek roztříštěn mezi ty, kdo se handrkovali o drobnosti, takže analogií akce Únor1948 by bylo, kdyby se z 
vlády ČSSD rozhodla natruc vystoupit a Prezident by dovolil A.B. sestavit vládu komplet bez ohledu na 
parlament, ten vyčistit z pozice ministra vnitra, a je totalita na 40 let... Ale základ tam byly svobodné volby s 
výraznou dominantní převahou komunistů, větší ještě o třetinu než má dnes A.B. ...) 
 
Poznámka té Elitě u Krause - co je fér - pokud vystoupíte v Show Nejznámějšího Satyrika (který si tu 
vypěstoval dojem, že všemu zcela rozumí svými postřehy na začátku show, mnohdy trefnými karikaturami, 
občas ale jedovatými omyly, zejména asi proti MZ) dělat s ním jednorázově Zesílenou Propagandu vahou svých 
Elitních Tváří, tak já vás můžu urazit Drsnou Karikaturou (obsahující slovo "pyšný hňup" - oni si mysleli, že to 
prostě ví zrovna nejlépe (byl to omyl z větší části), a půl národa si myslelo, že jsou to pyšní hňupové (a inu, oni 
v Lidu se nemýlili tolik v té politické věci) a nepomohlo to tenkrát stejně), takhle se bojuje na poli Satyry ... 
K tomu, nic není černé ani bílé, prostě to je větší omyl nebo menší omyl, ale postavit se na stranu většího 
omylu Vahou své Osobnosti není fér a nese to rizika, třeba kolektivního zesměšnění, jak to tehdy část národa 
viděla, dle reakcí... (tedy tahle akce tu bylo největší faux-pas propagandy (postavit váhu vážených osobností na 
stranu satyrika k protestu) nedávno, nehledě na to, na které straně byla větší váha omylu... -- a ovšem to se 
nedá používat často, protože to váhu podílejících se osobností snižuje v očích publika, toho které je dost 
přesvědčené o opaku, a utvrdí to třeba nesprávný postoj toho publika, které si řekne "dyť to říkám taky" a je 
dost přesvědčené o správnosti svého omylu) (Tedy ještě přirovnání - jako říkám "U Kamennýho Jimma" a 
myslím tím hospodu, tak vy tam z politického hlediska máte "Kavárnu Jana Krause", je fajn lidi bavit, ale 
nemůže tam nastoupit plné pódium Elity a z Baru nebo Kavárny dělat Politiku vážně, protože tím velmi 
efektivně znásobujete váhu stanoviska (lidi si tam zvykli za zábavou (ne všichni ale leckteří), uvolnit se a brát 
to, co se odtamtud vysílá, bez kontrolování rozumem, a ta show se zesílila na tvářích těch osobností na 
Divanu), nebo ať se pak taková Elita nediví...) 
Už si nepamatuji, o čem tahle Demonstrace Elity byla, pamatuji si reakce... 
 
Takže k tomu další Karikatura : 
Pokud náš Nejvyšší možný Ceremoniální Obchodník M..š Zeman jede potřást rukou Císaři Xi jedné ze tří 
globálních říší, ale za zády si veze šedesát schopných jednatelů průmyslu a obchodu - doufám, že to byli 
Prodejci a ne Nákupčí?! a zpřístupňovali nám Odbytiště - (protože to je tu pro průmysl a lid dělníků 
nejprospěšnější, mít další odbytiště), tak to je zcela fér. 
Kdyby tam jel jen předseda vlády nějakého malého státu, který většina američanů a témeř všichni číňané 
neumí ukázat na mapě přesněji než přibližně na kontinent (třeba v USA leckdo nevěděl, že Česko není 
Čečensko, a ukázat Ukrajinu (tedy místo se 4x větší vahou geometricky a populačně a 100x větší vahou 
aktuální krize) na mapě světa má odtamtud dost velký rozptyl) , tak to asi jako kdyby za Generálním ředitelem 
Čezu poslali z nějaké nevím těžební společnosti vyjednávat místo svého Ředitele jen vedoucího odboru Těžby, 
nebo kdyby za Rektorem poslal Děkan vyjednávat změnu rozložení fakult nějakého Docenta a neobtěžoval se o 
tom si promluvit napřed lidsky zpříma... (nevím, takhle asi jako znázornění urážky sebe-úcty čínského císaře, je 
těžké najít vhodné znázornění, prostě je to nepoměr ceremoniální kompetence, navíc ze slabšího kdo něco chce 
k silnějšímu, kterého nechce urazit...) 
(Tedy nemůže poslat Trump k Putinovi nebo naopak jednat příslušného náměstka z ministerstva, nebo se s ním 
pak nechat fotit potřásat si rukou, protože to by byla nevyslovená urážka: "takle malej proti mě seš", ale může 
tam poslat náměstka ministerstva jednat na ministerstvo, to se dělá častěji než osobní setkání na úrovni 
prezidentů, a tohle diplomaté moc dobře vědí... -- říká se tomu "setkání na úrovni", jako rovný s rovným, zde 
třeba služebním poměrem ke své vlasti, ale z úrovně třeba prezidenta to je otevírání dveří pro užitečné 
podnikatele... -- pokud tam do Č s MZ nejeli užiteční podnikatelé, tak proč? -- pro nás je prospěšné vyvážet 
kamkoliv, ale své dodavatele odměňujeme naší přízní... -- takže když vám vadí Čína, horlete proti používání 
zrovna jejich mobilů zde, ne proti exportní delegaci tam...) 
 
Tedy co zrovna dělá M.Z. v Číně je prostě na okraj (a poměřuje se to vkusem číňanů ne nás), důležité je to 
Letadlo plné Podnikatelů, které tam může občas dojet s ním, a doufám, že se tam nejedou jenom rekreovat, a 
není žádné Odbytiště dost Špinavé atd aby nebylo správné s ním obchodovat ve směru vývoz, kromě Zbraní... 
(ehm, jsme světově dost známý vývozce zbraní, zejména za první republiky před válkou, proto nás Hitler dostal 
darem od Anglie jako první, ale Zbrojovka Brno je oblíbená i u amerických střelců z řad lidu - jako setkal jsem 
se s tím, že americký konzervativec mě podle vlajky a když mě začali zesměšnovat, jako se tam dělá s každým, 
tak se zastával - ne, ten je ze země té Zbrojovky a začali se dohadovat (nebo vychvalovat a "hm...") o kvalitě 
zbraní, asi pušek... - takže z pohledu některých američanů jsme ta země, co má profi Zbrojovku, víc o nás 
neví... každý má různý rozhled a oni také poukazují na to, že z Evropy neumíme na nepopsané mapě USA 
pojmenovat jednotlivě všechny státy... - inu, já třeba podle názvu státu v USA umím přibližně ukázat kde je ale 
ty menší také spletu, a jednou jsem na "slepé" mapě světa jen s hranicemi nakreslil symbol Iránu do 
Kazachstánu (když jsem dokresloval symboly do asi 15?) a trvalo chvíli (trojí dokreslování a scanování), než si 
toho sám všimnul, nebyla tam ale barevná moře, tak jsem si nevšiml, co je moře a co pevnina, a velikostně 
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jsou podobné hned vedle sebe, a Irán tam byl jen okrajově...) 
Tedy když si M.Z. přiveze jako dárek z návštěvy Huawei za milion, není to nijak nepřiměřené, kdyby tady ale 
dělal tu propagaci Huawei, tak to je sprosté, jen jsem si jí nijak nevšiml a M.Z. za ministerstva nezodpovídá, 
dokud o ní neřekli v televizi, čímž ČT sice špinila při tom čest prezidenta v očích občanů (kteří tuhle skvrnu 
mohli přehlédnout), ale teprve tak dělala zprostředkovaně tu reklamu na Huawei pro občany (občan: "hele, 
M.Z. taky má H., proč ne já?")... -- nebo jsem si něčeho nevšiml, jak třeba M.Z. vytáhne náhodou z kapsy 
mobil, aby to bylo vidět, a dělalo to reklamu? (ne,ne, to je moudrý pán...) (tedy tam nemůže říct Císařovi Xi, že 
děkuji ne, ale tenhle dárek nemohu přijmout...) (pokud nechápete proč "Císař Xi" (teď nevím, jestli jsem si 
vybral dobře mezi Xi a JinPing? "Xi" tu zní vznešeněji z lingvistického hlediska češtiny (nevyvolává nesmyslnou 
asociaci na sport ani tao), a "císař" je delší slovo s větší vahou než "Xi"), tak ale tam to mají jako 5000 let 
historie takhle a tenhle není vyjímkou, jen se tomu říká jinak a není dědičný, a garderoba doby postoupila, dnes 
se vznešeně vypadá v saku a není to stupňované dál, setkání státníků nebo finančníků není módní přehlídka, i 
když v Anglii se třeba i debatuje a dobře o tom, jaká žena měla hezčí klobouk na svatbě jejich prince s cizí 
krasavicí, ale tam je monarcha asi o tom, že jednou za rok v parlamentu přečte svou "vizi", a teoreticky stojí i 
nad Arcibiskupem v Canterbury (mají vlastní národní církev s vrcholem v jedné osobě, což asi není moc fér, 
ale...), ale jinak je tam královna asi jen šperk na ozdobu, vládne parlament a ministři a soudci pomocí 
neopravitelných precedentů z jediného procesu...) 
 
------- 
 
Příloha - statistické mapy - pár vybraných k této problematice z roku 2013... (vzdělanost,volební 
účast,populační strom,kriminalita,...) 
(moje stránky nekoušou a není tam žádný script nebo externí css, ale LOG si prohlédnu - kolik lidí to zajímalo, 
kolik lidí to zajímalo víc, nebo aspoň kdy na to skrz tohle fórum přišel i Google...) 
 
http://pialpha.cz/cz jsem naházel zatím ledabyle (hodina práce nyní, 11 měsíců po večerech v roce 2013, a 2.5 
hodiny píšu tenhle text) nějaké vybrané statistické mapy a grafy (přehodil jsem je tam ze své stránky z roku 
2013 a z cca 800 map a grafů vybral pár zajímavých... někdy to tam přehodím možná celé (je tam ta původní 
verze v RARu v html+svg nebo pdf), ale leccos už není aktuální, a nové mi stahovat z CSU nejdou, podmínili to 
javascriptem a já nebudu v seznamu 1000 ukazatelů rozklikávat myší jejich tabulky, zvlášť když to pak nejde ke 
mně uložit, protože ajaxová data se neukládají ctrl+s -- měl by tam být <noscript><a> vedle toho... ale třeba 
se to už zlepšilo, nevím...) (stahoval jsem to plošně analogem wget, veřejný státní server v noci neobtěžuju 
další uživatele (jako spustit minutu nebo až hodinový export z db CSU (datová krychle i 4D a víc) a čekat, jestli 
to XML spadne na timeout nebo to budu mít, pak jsem si psal vlastní web+sql+javascript nad Firebird sql doma, 
co to měl z mé menší db (pouze 260 tabulek, 2.5M položek) v řádu vteřin... asi už se zlepšili, bylo to kdysi...), 
jako třeba data z NASA a Stanfordu ve velkém stahuji o víkendu (tedy v čase amatérů), nebo aspoň když je v 
Americe noc, nebo se velmi stydím, že jsem nedočkavý) 
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MK 

Máte pravdu v tom, že běžné, možná i slušné?, to tak je. Většina Fór registraci vyžaduje, jen ta nej-otevřenější 
jsou přístupná takhle volně, a pak ale i sebe vystavuji třeba riziku plagiátu... (A ovšem v těch nej-
svobodnějších fórech je sice také spousta různých trollů, ale jen tam se dá říkat i taková Pravda, která se jinde 
zatím říkat nedá... Tím myslím ještě jinou platformu než zde...) Jen zrovna v mém případě, je to jiný Level, a 
zatím netušíte a třeba to jen přeháním (ne, ale myslete si to...), jak důležitá je určitá Symbolika, dnes mi to 
bylo shodou okolností která nebyla náhodná připomenuto a teď i chápu proč... Takže Host ano, Člen ne... 
protože: 
 
Přečetl jsem si váš program_cerne_na_bilem.pdf alespoň z poloviny a nenašel jsem tam jedinou řádku, se 
kterou bych nesouhlasil... (ovšem leccos tam není! viz dále...) Máte spoustu dobrých nápadů a je podle mě 
dobře, že to někdo i z opozičních lavic může takto pojmenovávat a tlačit na jejich naplňování... 
 
Jsou věci různě důležité, ale některé jsou Zásadní. V těch, které jsou podle mě Zásadní, a možná i podle vás 
jsou podstatné, já s vámi a vy se mnou ale zcela diametrálně nesouhlasíme - takže naopak děkuji Bohu, že s 
těmito názory zůstáváte v opozici. Asi jsem udělal chybu (spíš ne, nebo jsem si to měl lépe rozmyslet 
předem?), že jsem napřed jen lichotil, ale já se sem nepřišel hádat, naopak jsem přišel i ukázat, že i přes 
některé zásadní rozpory spolu přesto můžeme civilizovaně diskutovat o tom ostatním, a třeba opravdu bych 
ocenil váš nesouhlas, třeba s tou mojí verzí demokracie, protože to jistě máte také nějak rozmyšlené zas z 
jiného úhlu pohledu, nebo prostě inteligentní oponent je většinou prospěšný... ((Mimochodem, "oponent" - 
odbočka k vývoji Software - měli jsme ve Firmě dva Týmy, které dělaly dva různé programy na totéž a 
navzájem se předháněly, koho budou mít uživatelé radši, i jsme si radili, co má ten druhý lepší a opisovali 
navzájem, a k tomu tým Hotlinistů na pomoc Uživatelům i nošení Podnětů... A tím jsme to dotáhli na fakt 
dobrou úroveň, na tom našem malém Hřišti... Jen na okraj podotýkám, že nakonec jsem prohrál a zůstal ten 
lepší (a mám jiné Dílo), ale tou nastavovanou laťkou (nejen) jsem jim k tomu také pomohl... Spolupráce 
zkombinovaná se Soutěží, které není Soupeřením, a rozhodně ne Diktát Monopolu... A toto nejen prakticky, 
nejen IT projektům nejen státní správy by to pomohlo, ale i jako Podobenství - víte, čeho je symbol 
"Spolupráce" a čeho "Soutěž"? (Teprve v kombinaci je to správné...) A kde jsou škodlivé Monopoly? Spolupráce 
bez Soutěže je Kartel, Soutěž bez Spolupráce je Soupeření ke škodě leckoho...)) 
 
Ty Zásadní, ve kterých nesouhlasíme: V otázce Migrace (viz dále), v otázce Rovnosti (Rovnost je zlý blud, 
žádné druhy čísel si nejsou rovné, kromě v nule, a na nulu se redukovat nenecháme! Kladná jsou pozitivnější 
než záporná, ale i reálná jsou odlišná od imaginárních. Jen v nule si jsou všechny rovny...) Ti, co si jsou rovní, 
jsou také libovolně zaměnitelní, zcela postrádají jakýkoliv smysl a opodstatnění své existence... Důležité je 
naopak zachování Rozmanitosti, protože co se jednou smíchá, už je šedé a všechny původní barvy jsou 
nenávratně ztraceny. Jsme lepší v tom, co považujeme za podstatné, oni jsou třeba lepší v něčem jiném. Prostě 
jako je někdo vyšší a někdo nižší, tak je také někdo inteligentnější nebo morálnější, někdo je naopak hloupější 
nebo podlejší. A proto, aby byla zachována Specifičnost, Rozmanitost, je potřeba, abychom mi byli, jací jsme, a 
aby oni také zůstali, jací jsou. Od úrovně genetické, přes kulturní, národní až k religiózní. Na žádné úrovni 
nejsme stejní, a na všech úrovních je správné zachovat Rozmanitost. Toto není nenávist k odlišným. Naopak, 
my stále potřebujeme, aby i oni zůstali sví a ne naši, protože to vytváří naši odlišnost od nich a tím 
opodstatnění naší i jejich další existence...), v otázce LGBT (Rozkladem morálky začíná rozklad společnosti, a 
přes tyhle Pochody Pýchy to začíná, ale u nenávisti a kradení dětí těm Morálním to končí, u prodeje 
hormonálních léků dětem, u indoktrinace ve školách i školkách, a pak bohužel i u obchodu s orgány... Nejsou si 
všechny druhy vztahů rovné, některé jsou přirozené a prospěšné, některé jsou nepřirozené a škodlivé. Škodlivé 
jsou tím, že rozklad Morálky (Duchovní) přináší pak i rozklad Společenský a další. A viz Slippery Slope - kdy 
budete prosazovat rovná práva pro pedosexuály a pro zoosexuály? Nebo i pro sadosexuály? Pokud si nemyslíte, 
že právě tam tenhle slippery-slope vede, tak jste se nerozhlédli dost - tady u nás to je zatím jen ve zdánlivě 
nevinných začátcích, jinde už pokročili dál, a ovšem toho, co zmiňuji, se začali zatím nepříliš hlasitě dožadovat 
také... vím, že zatím jen někteří, zatím to ve školách do děti nehustí pod tlakem, nebo jen zčásti, bude to 
horší... Víte, dolů se padá mnohem snáz...) 
 
Ve chvíli, kdy probíhá fatální ekologická katastrofa, kterou je fertility rate 7+ a z toho vyplývající geometrická 
řada, kdy v nejbližším století bude v Africe přebývat o 3 miliardy víc, než ten kontinent uživí, budou mít, 
bohužel ale nevyhnutelně a proto i zaslouženě, hlad, nemoci, katastrofy a války a nic z toho není důvod, 
abychom jejich osud, ten hlad, nemoci, katastrofy a války sdílely. Když OSN napřed plánuje "Replacement 
migration" na náhradu 60-99% našeho obyvatelstva příchozím, když počítají, že do Evropy se vejdou skoro 4 
mld obyvatel, z toho třeba do ČR 68 milionů, a poté vytvoří i podmínky, které je odtamtud vyženou sem, nějaký 
diktátor začne masakrovat obyvatelstvo, aby ho sem vyhnal, nebo je prostě vyžene hlad. Je to nevyhnutelné, 
pokud nenastane nějaké zatím nepřijatelné jiné řešení. Těch prvních 10 nebo 1000 sem přijmeme dobrovolně a 
všichni se přesvědčí, že s nimi není problém. Těch dalších 100,000 nám sem přidělí direktivně, a tady zatím 
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nebude vůle se bránit. (250mil jich už čeká na cestě a těch 1500 v kvótách je podvod...) Až se sem bude valit 
těch třeba 50 mil do ČR, už nebudeme bojeschopní, protože bude kulturně a etnicky smíchané obyvatelstvo. 
Jen dva prstíčky tam strčíme, a hned zase půjdeme... Ne, ani dva prstíčky. (Ne, problém nejsou kvóty, 
problém jsou migranti. A jejich kolektivní vina jako důsledek jejich kolektivních voleb. A naše kolektivní vina, 
pokud jim budeme chtít pomoci ty špatné volby dál dělat. Zde špatná volba je především nepřízpůsobení 
porodnosti a úmrtnosti. A Ekologie (nebo Bůh?) vyvozuje především kolektivní tresty za kolektivní odpovědnost 
a té to svou Legislativou nezakážete. Samozřejmě lidská legislativa by kolektivní tresty používat neměla...) 
Tohle má jedno dobré řešení, a to je důsledně zavést a tlačit na kontrolu porodnosti Afričanů, aby průměrné 
fertility rate nebylo víc než cca 3, zcela nehledě na to, jestli tam nebo tady. Má to pak ještě nepříjemné řešení 
(...), a špatné (krmit je) a úplně nejhorší (pustit je sem, ať se přemnoží i tady). Pokud třeba tady bude 68 mil 
lidí, kde bude zemědělská půda?! Co budeme jíst? Jestli ale vědci vymyslí nějaký zázračný způsob obživy a 
budou je krmit třeba kobylkami, tak to jen o století oddálí, a koncem 22. století jich bude 16 miliard a ne jenom 
4, a výsledek bude ještě horší... Je fakt nepříjemné, že logika je neúprosná, a tvářit se, že jde jen o ty jednotky 
tisíc nebožáků, resp. těch nejsilnějších z nich (protože chudáci nejsou ti, co přišli až sem, chudáci jsou ti, co 
tam zůstali, ale i ti již čekají ve frontě, až se to usnadní, a nějaký "užitečný idiot" - tedy někdo kdo nevědomky 
slouží cizí zlé agendě, které by nesloužil, kdyby ji chápal, tam udělá hotspoty, aby to sem měli jednodušší... 
Přes poušť a moře sem přišli jen ti silní a zdraví, je to takový přírodní filtr. Na hotspot se tam ale připlazí i mor, 
malárie a ebola... I podporovat brain-draining (vysávat jejich nejschopnější) je právě vůči Afričanům nemorální, 
ale i vůči našincům, i když brát je sem na stáže a vracet je zpátky vyučené byl asi celkem dobrý nápad tehdy za 
socialismu.) ... 
 
Takže je mi skoro jedno, jestli a nakolik pan Babiš někoho ošidil nebo neošidil, ale pokud pod tlakem Okamury 
začal hájit zachování existence našich dětí a brání se Luciferiánskému tlaku na zničení Bílých Lidí (vy ho zatím 
nevidíte... chcete to doložit?) a spolu s V4 brání našemu smíchání a zničení, tak je mi spousta dalších věcí vedle 
toho zanedbatelná... 
 
Když se migranti jednou stanou většinou, jako v Jihoafrické republice (tam také přišli černoši až po běloších, 
původní světle-hnědé obyvatelstvo již bylo téměř vyhubeno...), můžete si nyní dobře prohlédnout, co se tam 
děje, a bude se dít i zde... Ti, kdo popírají tam probíhající genocidu bílých farmářů, to obhajují tím, že tam je 
těch vražd tolik celkově a není to jenom proti bílým farmářům... Fakt skvělý argument, není-liž pravda? 
Nedávno tam také uzákonili vyvlastnění půdy bílých farmářů bez náhrady... A ovšem - někdo tvrdil, že žádná 
multi-kulturní společnost nefunguje, ale viz Rusko, to je úspěšná a pokojná multi-kulturní země, bohužel to ale 
vyžaduje dost tvrdé omezení leckterých Svobod - a to je velmi obecné... Čím multi-kulturnější, tím tvrdší musí 
být režim, aby se udržela kázeň a nepopralo se to, a ti mírnější a hodnější aby to neodnesli... (Nebo viz USA, 
tam je to multi-kulturní a po dlouhé době integrace, jenže tam narozdíl od Ruska jsou i černoši a ani policejní 
brutalita, u nás zatím nepředstavitelná, nepomáhá dost, páchají pětkrát víc vražd a nesčetněkrát víc dalších 
drobností...) Svoboda a Multikulti jsou neslučitelné a nemůžete chtít obojí... 
 
---- 
 
Jsem Rasista, protože miluji naše lidi, jsem Nacionalista (někdo by řekl i Nacista), česky se tomu říká 
Vlastenec nebo Patriot, protože miluju svůj národ, jeho kořeny i jeho květy, protože kromě jednotlivých 
smrtelných lidí tu je jedna velká téměř nesmrtelná Bytost, kterou je Národ, odlišný od všech ostatních národů 
(a proto respektuji i všechny ostatní národy, protože jejich rozmanitost je i naše rozmanitost), jsem ale 
Xenofob, protože xenofilie je smrtelná nemoc - organismus, který ztratí svoji hranici, nepoznává co je on a co 
není on, tak se rozplývá asimilací, jsem Homofob, protože miluji přirozené a dobré: " Miluji svatost Rodiny. 
Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí naše děti", někdo by chtěl tvrdit, že jsem misogynista, protože miluji 
ženy které jsou ženské, ale ovšem žena není jako muž, ani muž není jako žena, a teprve v dobré kombinaci je 
to dobré, ale "Nemůže Láska vládnout nad Rozumem"..., jsem Socialista (pravicový socialista), protože 
spolupracujeme v kolektivní úrovni, individualismus je nebezpečný blud těch, kdo chtějí, abyste přehlíželi to 
věčné společné... (důležité je MY, ne JÁ), a jsem Rusofil, protože Putin je spravedlivý, není sice náš přítel, je to 
ale velmi čestný oponent, a kdo z něj dělá podlého nepřítele, je lhář... Každý může být náš Partner, i když víme, 
že má odlišné zájmy, pokud z něj hloupě a podle neděláme místo toho Nepřítele... Víte, ale tohle všechno ještě 
není to, co je dnes považováno (také nesprávně) za ještě mnohem horší, to sem ani psát nebudu... 
 
V tomto všem se mnou (velmi pravděpodobně) nemůžete souhlasit. Ani vy byste mě nechtěli za člena, ani já 
bych nechtěl, aby někdo někdy řekl, že jsem tu byl členem. Byl jsem tu jako slušný host... 
 
Budete mě proto nenávidět, umlčíte (zablokujete) mě proto? - pokud se budu slušně a civilizovaně bavit o 
jiných věcech, o tom, v čem si můžeme porozumět... 
 
A také na názorné ukázce vidíte, co je Plausible deniability, kterou poskytuje volný přístup k fóru... Mohl to přes 
můj počítač napsat nějaký hacker, aby mě diskreditoval...? (V mém případě teď ne, ostatně to píšu možná ne 
tak ostře ale obdobně i v té Knize, co je podepsaná několika certifikáty, z nichž ten původní byl nenávratně 
smazán, takže ani kdyby mě někdo nutil, tak už ho prostě nemám, zálohy pravidelné, občasné, zakopané, na 
některých checksumách dna vzorky, ale to opravdu důležité je rozdané na různá místa - protože co rozdáte, to 
už vám nikdo nevezme... A ovšem tohle všechno zabezpečení ne kvůli mě, mě za to jedině někdo potrestá nebo 
já nevím, ale kvůli tomu, aby někdo mým jménem nezkoušel tvrdit později něco jiného, a aby nemělo smysl mě 
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vydírat, abych měnil svou minulost... Ve všech běžných případech by to bylo paranoidní. Já nejsem běžný 
případ, a ovšem ani nejsem psychicky nemocný, jen mám určité informace, které takový postoj zdůvodňují... 
Leckdo nedoceňujete sílu informace i možnost jejího zneužití... Nevěřte mi, pochybujte, nedokázal-li jsem to... 
Až a pokud bych říkal nesmysly, zmýlil jsem se nebo jsem byl donucen nebo cokoliv a není žádný důvod mi 
věřit, pokud něco nedokážu, že to tak je správné... Nejsem vševědoucí, ale mám zajímavé nápady, které by 
mohly být prospěšné, samozřejmě v některých jsou asi logické chyby, ty se odstraňují nejlépe v diskusi, a ani 
nejsem Kolektiv, ten často bývá kvalitnější, než Individuum...) 
 
Vy tady v Čechách zatím příliš nevidíte, jakým problémem se stal anti-rasismus na Západě, to štvaní nenávisti 
vůči bílým lidem, bourání soch, vyhazování z prací za pouhou větu: Tuhle Civilizaci vybudovali Bílí Lidé... Tam, 
protože máte bílou kůži (sic!), tak jste automaticky zlý rasista. Celý (černý) svět pak bude rád, že se těch zlých 
rasistů zbavil?! (Je libo odkazy?) A ovšem já neříkám, že mají mít jiná Práva, je to o něčem jiném... 
Samozřejmě kromě Domovských - některá práva máme my tady, která tady oni nemají a nemají je tu mít, a 
samozřejmě oni tam u sebe Doma mají analogická práva, která my tam nemáme... Do jakého problému již tam 
a pak brzy i tady (?) dorostl genderismus a miso-andrie? A ovšem neříkám, že Rozum je lepší než Láska, ale 
říkám, že nemůže Láska vládnout nad Rozumem, protože ze soucitu dělá neuvážené chyby. A ovšem tím spíš 
podlá a bezcitná bez lásky, no to bývá ještě horší... Viz třeba František (který z přílišné lásky (k migrantům) 
začal sloužit plánu Luciferiánů, radši myslím, že to ani nevěděl), nemůže být v Hlavě církve Láska, Láska patří 
do Srdce, ale v Hlavě musí být k tomu Rozum, který má poslední slovo, i když ani Rozum bez Lásky by nebyl 
Dobrý. Oba navzájem se potřebují... ("Racionálním" bych podotknul, že přestože třeba nevěříte na Lucifera, tak 
ale ignorovat proto Luciferiány není racionální a opodstatnitelné... Těm a jiným bych podotknul, že to je 
příhodnější a specifičtější termín, než ž-z... Mám i zde dokládat, co mě k tomu vede? Mimo jiné to lépe 
vystihuje podstatu problému i okolnosti... A jako fakt, jsou takoví, kdo toho Lucifera uctívají, ať už je nebo není, 
což nevím... A k tomu spousta "užitečných idiotů", kteří jim z různého důvodu slouží, vědomky nebo 
nevědomky...) 
 
Exekutivě i zde vám: A co mi dává takovou jistotu, že můžu říkat i věci, které se říkat (ze špatných důvodů!) 
nesmí? Inu, budu v učebnicích (pochybujte), a vy si teď vyberete, co tam k tomu bude o vás... Nikomu 
neubližuji, jen říkám velmi nepříjemné věci, na což mám z Ústavy právo. Pěkně Lidu předvedeme, jestli je ta 
Ústava jen cár papíru a Demokracie jen prázdné řeči...? Nebo mě suďte, ale Pravda Vítězí... (a poznáte, co to 
také je "Ospravedlnit", zejména to, co vskutku je Spravedlivé) Nebo si mě umlčte, to důležité již jsem stejně 
řekl předtím, teď jen čekám, kde a jak to vykvete... Mě stejně dost možná přijde zastřelit nějaký náboženský 
fanatik (nebojím se toho, prostě tu možnost připouštím a předpokládám, cca 20%, to je dost), protože jsem 
Věřícím ukradl půl Bible... (Že to není možné? Inu, je, přesvědčte se... Do některých Golemů se dá dát ten 
správný Šém, tedy Jméno... Síla Informace. A ovšem energie Praku není úměrná síle spouště, ale míře jeho 
napnutí...) Vědcům jsem ukradl Velký Třesk, to byl jeden z největších Bludů... Kdyby Einstein (v tom, co z něj 
zamítli) nepotvrzoval, že mám pravdu, třeba bych si nebyl tak jistý... A těm, které tu nepojmenuji, jsem ukradl 
jejich Lži - třeba tu "Conspiracy theory"... Někde stačí jen ukázat na důkaz, který leckdo pochopí, že je 
nesporný... Tam jsou také velmi napnuté praky... Jen na okraj podotýkám, že ten Důkaz je zároveň již v 
Dobrých Rukou, na které nedosáhnete - zrovna na téhle šachovnici jsem byl jen malý pěšák... Prak, a na něm 
napsáno: "Na Goliáše". Povídají: ale Davídku, jsi jen malá zrzavá nula, běž domů a nepleť se, kam nepatříš ... 
 
Rozhodně nelžu, ale často se mýlím... (i když tedy neříkám všechno, spíš jak je potřeba, něčemu byste stejně 
nevěřili, něco kdybyste věděli, tak byste bývali chtěli, abyste to původně nechtěli vědět... třeba to jsou jen 
nesmyslné domněnky... nejsem vševědoucí, nejsem neomylný, ale miluji vás... některé víc...) 
 
A leccos jsem měl udělat lépe, omlouvám se... 
 
---- 
 
Pokud vám tento příspěvek překáží, smažte ho, nevyčítal by vám to nikdo ani já... (já ho mám zálohovaný, 
ostatně - co tu děláte s příspěvky, které jsou "za čarou" ?) 
Chcete mě nechat soudit za to, k čemu se přiznávám? I to byste mohli zkusit... Já to nepřiznávám jen zde... 
Protože Pravda Vítězí, a protože Láska není Nenávist, ale rozhodující je nakonec Logika... 
 
Jinak ale fajn by bylo nedělat kolem mě rozruch, na toto mi neodpovídat (v lecčems z toho se zřejmě 
neschodneme), ale fakt bych se tu s vámi rád poradil o tom Upgrade Demokracie na příští Milénium (založil 
jsem na to topic vedle) (je to nesmysl? fajn, tak chcete si se mnou zahrát utopickou hru: "Upgrade Demokracie 
na příští Milénium"? Asi na to nemají všichni čas a náladu, aspoň někdo, prosím...), protože tomu rozumíte 
prakticky a z toho programu to vyplývá a myslím, že se shodnem na některých principech, a který třeba ti lidi 
přijmou, ani ne proto, že to já nebo vy říkáme, ale protože a pokud to tak bude správné... Tedy k té, v čem se 
pletu, kde je tam Chyba? 

Digitální Squatter
Příspěvek od P.A.Semi » 18 pro 2018, 01:52 

Jen na vysvětlení souvislosti - já se sem fakt původně jen přišel omluvit za své blbé skoro-loňské faux-pas, a 
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přinést tu důležitou připomínku, o zpochybnitelnosti a důvěře, protože takový voperovaný čip bude mnohem 
hůře zpochybnitelný, jenže to je příliš uzlovatý bič na Lid - my děláme drobné rošťárny (a v mezích to je fajn) a 
tady by Stát dostal do rukou fakt tuhý bič na všechny, a zneužíval by ho jen občas tedy často... To bylo důležité 
říct... (A ovšem právě zde, když tu jste na špičce toho konvoje, který tím směrem míří... Ano, mnohá 
Digitalizace může být přínosná, ale některá může přinést Úskalí, kterým je třeba včas a důkladně zamezit, a 
která leckomu nemusí dojít dříve než pozdě...) 
 
Jenže se mi tu u Vás nyní zalíbilo a začal jsem tu squattovat, i když myslím, že to není off-topic a může to být 
přínosné a zajímavé... Takže teď zrovna tu jsem takový Digitální Squatter, nenesete za mě zodpovědnost a 
nevybrali jste si to, zasloužili jste si to i svou otevřeností i jinak... (kdybych řekl, že to je Karma, myslím to 
zčásti žertem... Z racionálního hlediska: Karma jsou Důsledky Příčin, nejen ale především Voleb, většinou vašich 
vlastních ale často i Kolektivních... asi Evropě bližší pojem je Kauzalita... A ovšem do některé Skupiny se člověk 
přihlásí, do některé se narodí, to je smůla nebo štěstí - nemůžete se totiž divit, když s vámi jednají podle 
Kolektivně vytvořené zkušenosti, i když tedy Zákony kolektivní být nemají a každý by měl dostat (z blízka) 
příležitost třeba prokázat, že k té špatné části své skupiny nepatří, jenže z dálky se detaily ztrácí a posuzuje se 
podle stereotypů a kontur a je to tak přirozené... Jak přichází, nejdřív vidím kontury a přiřadím zkušenost, 
teprve když přijde blízko, mohu se přesvědčit o detailech a ze Zkušenosti jej Vyjmout... Na druhou stranu, 
některé je lepší nechat daleko a blízko si je nepouštět... A ovšem Horda není Soubor Jedinců, má určitý vyšší 
rozměr a dopady... Kolektiv není jen soubor Individualit...) 
 
Taky jsem vám tu vysprayoval nějaká ideologicky-vulgární Graffity (jenže já si myslím, že to je Pravda, kterou 
bylo potřeba říct takhle nahlas, jak to zatím nedoceňujete) - a ovšem myslím si, že ač jsou leckterá Graffity 
Vandalismus, tak naopak leckterá Graffity jsou Umění... (jak se to pozná? většinou podle okolností/umístění, 
jen někdy podle kvality, leckterá Kaligrafie může být i s Lehkostí Ledabylá, třeba i Japonci v tom byli Mistři ... 
Jenže kde to ubližuje, na čerstvé pěkné omítce atd, to je k vzteku a hloupý sobecký vandalismus, nehledě na 
uměleckou hodnotu, která je vždy subjektivní...) 
 
Nebudu tu squattovat dlouho, a kdybych byl nežádoucí, tak mi to naznačujte postupně a civilizovaně... Oceňuji 
vaši Toleranci... (i když samozřejmě všechno má své meze a někdy je dobré vědět, kdy včas přestat... některé 
Akce a Protesty začnou po čase Smrdět... obecně, ale namátkou konkrétně ad-extremum lze srovnat Tien-an-
men s nedávnými protesty Iránců, třeba aktuálně Žluté Vesty nevím jak se vyvinou, ale (nejen tihle) Aktivisti 
by si včas měli všimnout, kdy za nimi už nestojí Lid, který tam třeba na začátku stál... Protože příliš dotěrné 
Aktivisty bez podpory Lidu je bohužel potřeba Smést a když to nejde po dobrém ani silou, jde to ještě větší 
silou... Ty jejich (žl.v.) požadavky (zdaleka nejen fuel-tax!) i podpora lidu zde byly legitimní a autentické, ale... 
uvidíme... Na náměstích se žaluje i volá po změně, tím hlasitěji čím je to shora hlušší, ale rozhoduje se u voleb 
a v parlamentech, ale silou Chaosu (1% aktivistů) si to tu bourat nedáme, protože viz 1789 viz Majdan atd, to 
nikam dobře nevede... Jenže viz Samet u nás, ten uspěl také především proto, že se za Aktivisty postavil Lid 
generálně a neústupně, byť mírně... Lid nelze smést Silou... Ovšem Aktivisti nejsou Lid, ti jsou nanejvýš Mluvčí 
a Předvoj...) 
 
Můj táta je spisovatel, můj bratr je spisovatel a filosof, a inu, já jsem také tak trochu Spisovatel... V genech 
mám inženýry, umělce a učitele, ale minul jsem se povoláním a nemám tu (ve fyzickém okolí) koho poučovat... 
Sice bych uvítal i nesouhlas a argumenty, na ty dám zase proti-argumenty a Dobrému Dílu by to pomohlo, ale 
taky tu můžu squattovat jako Kazatel, pak se to někde seškrtá a vydá, na redakční práci teď nemám čas, a 
ovšem je to poněkud tvůrčí Chaos... 
 
To, co dělám, si myslím, že má Důvod, a to Dobrý, jenže se nijak příliš nepřipravuji (připravoval jsem se fakt 
dlouho, cca 40 let (ne od narození), jistě ne intenzivně ale neustále, ale tady to je "od boku" syrové...), a 
ovšem Nikdo není Dokonalý a Všude je Chyba, ale leckteré chyby se dají buď předvídat nebo aspoň napravovat 
a lépe když dříve než pozdě, jenže Možnost Chyby je Daň z Pokroku... 
 
Říkám (píšu) tu věci, které si myslím, že je potřeba říct , a nechtěl bych ani říkat věci, které je lepší neříkat, i 
když ovšem plánuji cca půl dne dopředu a nevím, jak se to vyvine, ale byli jiní, kdo plánovali déle, než si 
myslíte... A to tak, i tak ... Ti Dobří a Féroví mě předčasně zastavovat chtít nebudou (a zbytek se kdyžtak 
škrtne), ti Špatní a Zlí si to asi? nedovolí, a stejně už bude pozdě, a ti normální to budou nějakou dobu 
Přehlížet, ti zvědaví se mohou zapojit, ale opatrní budou opatrní a ani to jim nikdo nemůže vyčítat... Každý 
máme svou Volbu... 
  
Myslím, že jsem Dobrý, dokud nebudu Zkažený víc než jsem... (To si samozřejmě může myslet leckdo... Kéž by 
si to leckdo mohl myslet, alespoň zčásti oprávněně, a snažit se, dle možností...) (Myslíte-li, že jsem "blbý 
dobroser", inu, blbý nejsem, a to se ještě uvidí... Nicméně a obecně, zastavovat někoho, kdo zrovna "páchá 
dobro" (nebo je o tom přesvědčen), v odůvodněných případech jistě lze, ale ty důvody se pak musí 
vysvětlovat... Ne mě... Některé Dobro zastavují Zlí nebo Hloupí, jiné jen-zdánlivé zastavují Zodpovědní, ale ti 
jsou Zodpovědní, protože se občas musí někomu Zodpovídat... Obecná filosofická úvaha, to platí leckdy... V 
mém případě, zatím nedoceňujete, komu všemu třeba budete vysvětlovat, třeba ne ale víte to jistě? (robustní 
je připustit nepravděpodobné), proč jste mě zastavili... Nikomu nevyhrožuji. Informuji. Třeba Piráti ukáží svou 
Toleranci k exemplárnímu Squatterovi a politicky-opačně orientované Opozici (byť jen zčásti, jen-ale v tom 
Zásadním) a názor na Hranice Svobody Slova... Jistěže souhlasná stanoviska se tolerují snáz, ale ta Svoboda a 
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Tolerance se především projevuje a je potřebná i k nesouhlasným stanoviskům... (obecně)... Tvořím, je to 
poněkud Chaotické, ale v přiměřených Mezích... Nejlépe, když mě necháte, až se znemožním sám... (jen na 
okraj, jsem očkovaný proti sebevraždě i zbabělý a rozhodně si sám ubližovat nebudu, fyzicky nikoho neohrožuji 
a mluvit nepříjemné a třeba i bludné mám právo z ústavy, nemáte důvod ani opodstatnění mě "ústavně" 
chránit.. a nejsem paranoidní, ale robustně a racionálně předpokládám i málo pravděpodobné) K tomu 
vysvětlení - mám reálnou zkušenost, že mě za nevhodné řeči zavřeli do blázince. Bylo to shovívavé a mírné, 
nejsme v USA aby mě přijel "zasebevraždit" Agent (jako se tam občas stává...). Na 64 dní, to znamená "šachy". 
Ohrozil jsem Figuru a dostal jsem Šach. Teď jsem zas na tahu já... Poučil jsem se a nebudu vám rozbíjet 
Výlohy, když jsem přišel převracet Paláce těch Zlých... (já konkrétně Silou Informace (Slova), ale princip je to 
obecný) - což jako poučení i pro ty žluté vesty... ... ... Pomáhat ale ne hloupě škodit je někdy těžké ale je 
vždy potřeba se víc snažit... Omlouvám se za své předchozí (a případné budoucí) neuvážené Chyby a 
Omyly... K tomu mému minulému faux-pas (když jsem tu chtěl rozbíjet "Výlohu" s názvem eRecept) - opoměl 
jsem uvést (ne, ale zopakuji to), že chceme kvalitní otevřené anonymizované statistiky třeba i z výdeje léčiv a z 
diagnóz? Následky očkování? Kriminalita podle Oblastí i Skupin? V USA vedou kvalitní a transparentní statistiky 
mnohého a leccos na nich lze ukazovat a dovozovat atd..., i vyvracet polit-korektní bludy, i ukazovat na 
problémy různých Farmakoterapií, i dokazovat atd.. Nástroj k nezaplacení... Máme taky dobrý Statistický Ústav, 
ale mohl by být ještě lepší... Ještě to někdy rozvedu...? Nevím... Lékařská Komora především (a třeba i jiní) ať 
řekne, jaké statistiky by byly prospěšné ... ... ... Teď mi i dochází, že jsem v něčem příliš jednostranný, jen 
kritizuji Západ a lichotím Východu, i to bude potřeba vyvážit... V Rusku třeba Jarovaja-law (omezení církevních 
a religiózních svobod, ale fakt drsné) mi vadí, a ať se pak tuším Kiril nediví, že jméno-mi-vypadlo na Ukrajině 
chce právem svou nezávislou církev a Konstantinopol to uznala - to Rusko dělá Schizma za schizma, ne 
Konstantinopol, když Ruská církev je Státní a tedy politická organizace... Doufali, že Ukrajinu rozvrátí a navrátí 
zevnitř pomocí Ruské církve a proto jim teď vadí, že o tuhle Páku tam přijdou. Ukrajina by především měla 
pochopit výhody Česko-Slovenského řešení, nemohou západní Ukrajinci utlačovat východní Rusy, ani ti zase 
naopak... A na druhou stranu, leccos přínosného v USA ještě zmíním, jak mě to napadne v souvislostech... Já 
ale "hledím" především na Západ, tak vidím Chyby především na Západě, ale i přínosy a příklady... Budu to 
muset víc balancovat... ) ! ... Omlouvám se, vysvětluji, už jsem unaven, je to zatím chaotické ... 

(digitalizace)
Příspěvek od P.A.Semi » 18 pro 2018, 01:57 

k tomu dovětek k prvnímu odstavci: Samozřejmě nezůstaneme sedět na stromech jen proto, že dole se plazí i 
hadi... 

(Babiš, Ekonomika, Média, Zdroje atd)
Příspěvek od P.A.Semi » 18 pro 2018, 08:55 

Jen doplňky, když už jsem to načal: 
 
Ale když to vezmete z ekonomického hlediska, tak teď to tu šlape jak hodinky, máme nejnižší nezaměstnanost, 
atd... Teď aktuálně z EP to je ovšem především Pomsta za Kvóty, jak si EP a EK v odvetě nakopli do Agrofertu - 
a rozhodně nespravedlivě... Když už tu ty dotace pro zemědělce jsou, tak by měly být rovným dílem pro 
všechny (nebo pro malé lepší, nevím?) a ne pro politicky nežádoucího zastřihnout... Dotace zemědělcům - pak 
jsou ale potraviny levnější, bez dotací jednak nejsou konkurenceschopní proti těm s dotacemi, jednak se to za 
výkupní ceny (stlačené neférově nad-národními obchodními řetězci) zvládat nedá... A ovšem, když je Kampaň 
drahá záležitost, ostatně i Trump i Clinton jsou miliardáři, protože běžný člověk má ztíženou šanci a musí se víc 
spoléhat na Úplatu Mocných... Nevidím jako příliš handicap, že se o Vládu uchází Úspěšný Podnikatel, a ani 
EP/EK by to rozhodně neměli potírat... Byl dobrý správce v menším (ale dost velkém), ať je dobrý správce ve 
větším... (myšleno obecně, on to je skoro Citát, i když AB možná neměl ty začátky úplně čisté, to nechci teď 
rozebírat, přinejmenším ale Justice na to nedosáhla, kromě v podstatě drobnosti s Č.H.) Na další stranu, když 
to levicovému Hnutí (Lidu) vadí (že vládne zástupce Podnikatelů), mělo by se dohodnout a někoho sponzorovat 
crowd-fundingem... Protože je lepší, když vládne Bohatý ale Nezávislý - třeba Trump (samozřejmě pokud si ho 
Lid zvolí), než kdyby vládla nějaká prodejná Děvka Oligarchů - třeba Ocasio Cortez tak vypadala, ale teď nevím, 
překvapila mě v drobnostech, asi jí to někdo poradil...? Tu jsem předtím možná nařknul neprávem...? Nebo 
Hysterka a Gangster HRC, nebo vzteklá vopice MW nehledě na barvu, to by byla katastrofa... 
 
Jinak ale - můj názor - proč také to tu tak ekonomicky šlape: před časem jistě pamatujete, ČNB prodala 2000 
miliard korun někomu, "spekulantům", kdo má na to, aby si takovéhle objemy pořídil, to nejsou žádné lehké 
váhy... Držet nefér kurz koruny na 27, když reálný je někde kolem 22-24 nevím přesně, jednak ždíme občany 
co nakupují cizí výrobky třeba elektroniku, druhak to je sleva (dar) pro cizí importéry našeho zboží, čímž 
pomáhá našim exportérům k obratům... Inu, ale vydrželi jsme to, nebolelo to tolik... Ti "globální spekulanté" 
nyní čekají, až Koruna logicky posílí na férovější hodnoty, na čemž vydělají v mém odhadu asi tak cenu jedné 
jaderné elektrárny... Takže těm "globálním" se teď velmi hodí, aby to tady šlapalo jak hodinky, z čehož ovšem i 
Lid může mít prospěch (zaměstnanost atd) - ani jsem předtím nevěděl, že ty Spekulace mohou být někdy 
výhodné i pro těch spodních 99% ... (i když nejsou, my jsme si to v podstatě předplatili tím předchozím 
zdražením nefér kurzem...) Nevím, nakolik to je tenhle faktor a nakolik Babišova zásluha, že to tu tak funguje... 
Tady třeba do žlutých vest nemusíme a ani by to nebylo fér... ((Off-topic - spekulace - Bitcoin také dali bankéři 
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lidu jako hračku, v omezeném rozsahu aby to nedestabilizovalo, aby si Lid taky mohl čuchnout, jak voní 
"spekulace" a nefér profit z nich, a nevyčítal potom spekulace Burziánům... Sice by bez Dividend nemělo smysl 
Investovat (když Stát to nedělá tak jako za Socialismu), ale jejich rozsah a to, že tečou pryč ve velkém, mi 
férový nepřipadá, a ovšem to, že mají ve "Futures" nakoupenou produkci planety na cca století dopředu je 
gigantická "Bublina" a leckdo varuje, že Praskne... Nebo někdo už dlouho křičí "Vlk" a ono pořád nic? Nevím...)) 

 
Nevím, v Ekonomii se příliš nevyznám, ale třeba názoru paní Ilony Švihlíkové bych si vážil, kdybych se jí mohl 
zeptat... 
 
Jak jsem psal jinde, mírně s humorem - mě spíš vadí, že nám pan Babiš ukradl jednu odpověď v Referendu. 
Prostě názvy stran "ANO" a "NE" měly být včas ústavně zakázány, teď je pozdě bycha honit... Jak teď budeme 
dělat kampaň analogicky jako občas na západě "Vote Yes!" ... ?! 
 
---- 
Když už tu jmenuji jména - tak nejvíc jako bojovnice za tento národ si vážím paní Lenky Procházkové, kterou 
leckterá MSM Média neférově bojkotují, protože říká Režimu-nepohodlné věci, a říká je velmi dobře... 
 
Když už říkám, koho si vážím - viz agentura Exanpro, to jsou profíci... Fakt kvalitní analýzy... (I když v poslední 
době nevím jistě, já to tu v Čechách zas tolik nesleduju, ale ty starší byly špičkové... Zprávy BIS jsem nečel tak 
nevím, třeba jsou taky dobré...) 
 
Taky lituji, že jsem již dlouho neslyšel pana Robejška, ten byl celkem moudrý, ale začal být pro ČT 
nepohodlný... 
 
K tomu "sleduju", kromě toho, co asi u mě najdou, co si archivuju všechno, co čtu, celé nebo kusy, (kromě toho 
že ukládám MHT, tak mačkám print-screen, pípne to a uloží se PNG, třeba v roce 2017 cca 70,000 obrazovek za 
rok, ovšem nejen text z podstatné části i obrázky nebo je to redundantní, letos méně, zaspal jsem...) tak ještě 
denně sleduju 2x půl hodiny zprávy ČT24 u jídla, ty ale archivované nemám... Narozdíl od let 2014-15 teď 
alespoň ve zprávách nijak zvlášť nelžou, jen leccos podstatného neřeknou (namátkou byl summit G8, a vůbec 
nezmínili zároveň probíhající východní ekonomické fórum), a stížnosti na "žumpu Newsroomčt24" mám jen z 
druhé ruky a nijak jsem je neověřoval) Plastický pohled lze získat teprve srovnáváním více úhlů pohledu, a 
ovšem jsou zdroje, třeba RT ale nejen, které zveřejňují to, co by ta druhá strana radši zatajila, nebo prostě 
dávají prostor americké a britské opozici, kterou by tamní MSM ráda umlčela... Takový jako býval "Hlas 
Ameriky" tehdy směrem sem... ale i další... 
 
Spíš kdysi - z toho cca krychlového metru knih, co mi zbylo (část jsem i rozdal, o části jsem přišel), jsem ale 
četl jen menší část, zato některé opakovaně... Třeba Historie světa v Souvislostech, Immanuel Geiss, kdysi 
pokaždé ke snídani kapitolu, a pak zase znova... (Leckomu bych to doporučil...) Ale asi už jsem leccos z toho 
zapoměl... Ovšem nej-oblíbenější knihu mám jednak Evangelium, jednak Citadelu od St. Exupery - to je dost 
zásadní kniha pro pochopení lecčeho. (Tedy jistě jsem Křesťan, ovšem ne moc pečlivý, ale tady s vámi se bavím 
racionálně o jiných věcech... všude jak potřeba...) 
 
V Čechách z "opozice" čtu především Zvědavec - spíš tedy překlady zahraničních zdrojů (ale maru mě štve, 
poněkud přehání, možná to je prospěšné, nevím...), a Novou republiku jsem četl často (ale Google mě odstřil 
možnost komentovat upgradem reCaptcha, něčím mě sice naštvali a neřeknu čím ale přesto je občas čtu) ... A 
další... Rozhodně ne všechny... Jsou leckteré další dobré, jsou leckteré, které dobré nejsou... 
 
U toho Zvědavce - podstatná myšlenka - Káva pro Zvědavce - tedy crowd-funding nezávislých médií čtenáři... 
Nedělám mu tu reklamu, nebo ne proto, abych mu dělal reklamu, ale protože to je obecně důležitý koncept - 
Nezávislá Média platí čtenáři crowd-fundingem (wireless nebo nákupem papírových novin), protože a pokud 
jsou s nimi spokojeni... Třeba britský Independent přestal vydávat tištěnou verzi a žije z reklam na internetu, 
ale to už přestal být "Independent", je závislý na libovůli Oligarchů, co si zadávají reklamy... Ti sice dlouho byli 
blahosklonní a tolerovali i disent i main-stream, ale postupně přestali... (Na Západě...) (K tomu jen upřesnění, 
"Independent" konkrétně nečtu, tak nevím, jestli a nakolik jsou nebo nejsou "Nezávislí" nebo "Poplatní", je to 
jen Příklad, jméno které to vystihuje...) A ovšem je podlá zrada na Západě, že Paypal a další zablokovali platby 
pro nežádoucí Alt-Média... To je zneužití dominantního postavení na trhu. Lidi by vždy měli mít Svobodu, koho 
budou Podporovat, přesto že na to Vláda nebo Korporace mají jiný Názor a Zájem... ("Hate-speech" je lživá, 
nenávistná a podlá nálepka, kterou se zrádní lháři snaží lepit na leckteré pravdivé zdroje, protože ti nálepkující 
Nevávidí Pravdu... -- Truth seems like Hate to those, who Hate Truth...! ) Zase jsem odbočil, pardon... (Ale zase 
se tím dostalo do souvislosti následující, co mezitím v souvislosti nebylo, jak to zprostřed dopisuji...) 
 
---- 
 
K tomu rasismu - víte třeba, proč teď nedávno zbourali sochu Gándí ho v Ghaně ? Také měl reálný názor na 
černochy... https://www.rt.com/news/446496-gandhi-s ... wn-racism/ Pokud také vidíte asociaci s Kulturní 
Revolucí v Číně, tak právem... 
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K tomu (bourání soch a kulturní maoismus), generál Lee - velký hrdina, který se přidal na stranu svého Lidu 
proti Unii, které předtím sloužil... Sice nakonec prohráli, ale přesto... Válka "Severu proti Jihu" byla především o 
tom, že farmáři na Jihu chtěli importovat zboží z Evropy, ale průmysl Severu chtěl ochranná cla. Že jedni chtěli 
proto vystoupit z unie, ale téměř-fašisti je nenechali... Otroctví byl jen okrajový problém a stejně ho ještě sto 
let v podstatě nezrušili... (A ostatně - víte, kdo především vozil černé otroky do USA? Ne, nebyli to "bílí" 
křesťané, jak jim to dodnes černoši v USA vyčítají... Především ž. obchodovali s otroky... To je zase jiná 
kapitola...) 
 
Což když jsem takhle smíchal ... 
 
Na Západě, viz David Duke... toho si velmi vážím. Velký advokát Lidskosti, ale ovšem i Obžaloba Podlých... 
Může mě nebo vám někdo vysvětlit, proč u nás Kavárna hystericky a ostudně (tedy já se tu za tenhle zákaz za 
nás stydím) znemožnila přednést tuhle přednášku v Praze: https://davidduke.com/my-planned-lectur ... in-
prague/ -- "Dr. David Duke — My words on Freedom of Speech to the Czech People" - tedy kromě toho tučného 
úvodu, kde vysvětluje, jak mu to tu zakázali... 
 
Julian Assange - martyr, perzekuovaný Vydavatel - ten zachránil mnohé svými WikiLeaks, které pomohly odhalit 
i zločiny Clinton a další, je nyní jako rukojmí v London City, uvězněn na Ambasádě... Ani nedoceňujete, jak moc 
jste mu (podle mě) vděčni... Podle mě - právě Assange (tedy Pravda o Clinton a DNC řečená dost nahlas) má ze 
všech největší podíl na zvolení Trumpa a tím odvrácení toho, co by rozpoutala Clinton a Globalisté... (Kdyby 
Clinton nebyla takový Gangster... A ovšem Bernie Sanders byl kandidát Levice, který měl proti Trumpovi šanci, 
jenže toho vyšachovali podvodem v primárkách... A ještě na druhou stranu - Trumpa ale zvolili především 
farmáři středu a dělníci severu, kdežto bílé límečky, akademie a elitáři na pobřežích, a ovšem skoro všichni 
černoši, volili Clinton... Ono je to otázka, kdo je tam levice a kdo pravice, resp. z ekonomického hlediska a z 
morálního hlediska - dvě osy, je to pomíchané... viz též politicalcompass.org k zamyšlení o dvourozměrné 
podstatě politického spektra... proč třeba naše česká liberální pravice má blíž k americkým neo-liberálům a 
Obamovi tedy tamní levici, kdežto třeba naši čeští KSČM, konzervativní levice, mají blíž k Trumpovým slibům 
(konzervativní "pravice", kterou volili především dělníci a rolníci)... vysvětlím jindy ... tady je to jen na okraj 
off-topic kvůli vysvětlení Trump-Clinton-Sanders a pol-compass... nechci dělat reklamy zdejším politickým 
stranám... a ovšem - Důvěru je třeba Aktualizovat ...) 
 
--- 
Z těch, co jmenuji, nikoho jsem nepotkal, nic od nich samozřejmě nečekám, neříkám to, abych je odměňoval, 
ale abyste se vy ostatní šli podívat, proč jsem zrovna tyhle zmínil, i když samozřejmě jsem nemohl zmínit 
všechny... teď zas nevím, abych někoho nezkazil (třeba Pýchou nebo naopak Závistí)... víte, ale myslím, 
že ... ... Vidím společný jmenovatel - možná jsem je tu zmínil i proto, že byli Umlčováni nespravedlivě... (ale 
nejen, dnes je umlčováno nespravedlivě víc různých hlasů...) 
 
( ((... atd... už jsem unaven, narozdíl od vás co máte ráno, já mám ještě velmi pozdě večer...)) ) 

(Informované Názory)
Příspěvek od P.A.Semi » 18 pro 2018, 19:51 

Vyznělo to zčásti nespravedlivě... A ovšem tu Knihu, co jsem psal, jsem začal jako ultra-levicový skoro-
komunista, a dokončil ale jen trochu seškrtal jako ultra-pravicový socialista... Něco mi ale bylo líto škrtat, i když 
to asi není úplně správné - třeba řádově parametry toho nepodmíněného příjmu... (Nad-národní Kapitalismus-
Globalismus a Internacionální Komunismus-Bolševismus jsou si příbuzné v asymptotě, a proti nim v opaku stojí 
Socialismus, (a to ovšem nejlépe Národní), který se s Kapitalismem a Podnikateli a Demokracií atd nemusí 
vůbec vylučovat, dokonce neměl by se vylučovat... Viz třeba Ota Šik(? nečetl jsem ale vím o něm), Třetí cesta - 
Kapitalistický Socialismus... Socialismus je Kolektivismus, Kolektiv protože Spolupracujeme... Individualismus je 
sobecký Blud... Někdo podniká, někdo je zaměstnán, ale dohromady uděláme moc ... někdo sice ale jen žebrá a 
někdo tvoří neziskově, ale hlady je umřít také nenecháme, protože Hlad by je dohnal k Neprospěšnému... Na 
druhou stranu, Almužna není žádný Komfort... Skicu/Nápad se "žebrákem" (gibmedat helicopter money) ještě 
rozvedu...) 
 
Nejsem Ekonom, je to pojato Filosoficky : 
 
Investice přináší spravedlivý Zisk, ale část toho Zisku je třeba zpátky Investovat. Ten Zisk je sice vysáván z 
Chudých, ale ty Investice (a tedy Zisk Bohatých) jsou prospěšné i těm chudým - mají práci a systém šlape... 
Zisk Bohatých je tedy přiměřená Daň placená chudými za to, že to Podnikatelé vedou dobře, a je to tak 
Spravedlivé, pokud to je Přiměřené... 
 
I to finanční Kasino se dá tolerovat (když na to mají atd... každý Stav má své Hry...) - pokud má přiměřený 
rozměr, tedy pokud nehrozí Kolaps Ekonomiky. (Slyšel jsem opakovaně a hodnověrně volat "Vlk!", jak "bublina 
futures" hrozí kolapsem který už je za dveřmi, a krize bude horší než ta Luciferiánská v 2008... Až jsem tomu 
přestal věnovat pozornost, dost možná to už mají lépe zmáknuté a nějak to funguje... Hrajte si prosím své Hry 
tak, aby z toho nebyly miliony nezaměstnaných, když dojde ke Krachu a Prohrajou - všichni najednou i ti co 
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nehráli! -- Obecně: Takové Hry, kterými trpí někdo jiný nedobrovolně, Férové rozhodně nejsou a Tolerovat se 
dají jen do určité míry... Veselost jedněch vyvažovat s Utrpením druhých - jistě něco občas sneseme, ale 
nebudeme to snášet pořád dokola... -- napadla mě třeba Technopárty a Hlučný Klub v sousedství...) 
 
Bankovky možná ale mince určitě jsou sice svobodou chudých, ale kufříky s bankovkami nosí mafiáni... Třeba 
já, doma mám jen přiměřenou rezervu, finance ale jsou v Bance, které Důvěřuji. Kdyby mě zklamala, nebo 
blokovala disidenta, tak je jiná Banka, které budu důvěřovat - důvěru je třeba aktualizovat... a jistěže 
důvěryhodní jsou prospěšní a potřební, na všech úrovních... Jen kdyby se všechny banky najednou měly 
možnost spiknout proti nežádoucím, byl by to Totalitní Kartel, před kterým leckdo oprávněně varuje... A je ještě 
horší, když je takový Kartel privátní a nevolený, než kdyby to byla Totalita státní. [v mém osobním případě 
nyní, něčím mi to připoměli, ale já mám i možnost dojít poprosit přátele, mě nevyhladovíte... nebo to byla jen 
shoda náhod...] A jistě tedy kartou v obchodě to může být mnohdy pohodlnější, jen se to nesmí stát jedinou 
nevyhnutelnou možností. A ovšem leccos se platí lépe wireless... (s nákupy kartou online nemám zkušenost, já 
jsem tajný a nechci asociovat ip adresu s platbou tomu obchodníkovi... "tajný" nemusí chtít být jen lump, někdo 
třeba má obchodní tajemství, citlivá data, někdo má autorskou tvorbu atd... máme právo na soukromí a máme 
i právo to nezdůvodňovat...) (na okraj, já osobně jsem důvěřoval třem různým bankám a víc jsem jich 
nezkoušel i tak to je víc než třeba, jedna na výdaje, jedna na ..., jednu jsem byl jen líný rušit - nestálo mi to, že 
tam ty peníze celkem férově postupně mizí, za komplikace s rušením účtu) 
Finance jsou jako Energie ekonomiky. A ovšem je přirozené, že Energie v Baterii po čase zatuchne a pomalu 
vyprchává, když leží ladem bez účelu. Energie by měla Proudit, a ta finanční se tím i rozmnožuje. Zase na Velké 
Dílo jsou potřeba Velké Prostředky, a ty je potřeba nějaký čas Akumulovat, což nelze vyčítat a postihovat... 
Taky Zásoby na Stáří se Akumulují a narůstají...?? Celkově ekonomice prospívá, když skrz ni proudí finance, a 
naopak "austerity" jen prohlubuje krizi... 
 
Nepodmíněný příjem jsem zvažoval a ještě se tu možná zvlášť zkusím zeptat ve Fóru... Má to svá pro i proti a 
je otázka, jak a kdy by která převažovala... Spravedlivé je to tehdy, když dostanou všichni stejně, u toho mizí 
starosti s administrativou - nic není potřeba dokládat, atd... Může to snížit mzdové náklady Podnikatelů, když 
část té zátěže převezme stát. Že by lidé nepracovali... Nevím - já jsem z těch dost mnohých, kteří pracují i rádi 
a o peníze tolik nejde, když není hlad... Je spousta nadšených amatérů atd.. Výhoda, že by leckdo třeba 
leckteré ženy zejména mohl dělat neziskovou činnost, tvorbu, péči, zkrášlování/zvelebování atd, která se 
ekonomicky nevyplácí... Jenže mnozí jsou líní a pracovalo by málo lidí... Tedy jeden zrovna dnešní nápad, jak 
mi to přišlo férové řešení: Žebrák, co nechce/neumí/nemůže pracovat, přijde na Úřad a dostane tak akorát 
Almužnu (jako vpodstatě i dnes), aby nehladověl... Kdyby měli Hlad, donutilo by je to k Neprospěšnému, a 
proto leckdo uzná, že hlad mít nemají... Komfort jistě ale také ne... (Sice každý může přijít jako žebrák, ale je 
to nuzné a je to "pod úroveň" i běžného Pilného pracujícího...??? Nevím...) Helicopter money je koncept, že je 
jedno, komu ty peníze dáte, třeba i povalečům nebo v Německu migrantům, nebo zčásti všem - ale kdo bude 
pracovat??, a oni je skrz Obchody rozproudí v Ekonomice, takže v konečném důsledku je to nepřímo prospěšné 
i těm, kdo (zdánlivě) nic nedostal... Nebo zaměstnání ve Státní správě, leckterá práce-pro-práci, aspoň nejsou 
nezaměstnaní, dobře daní příjmy, utrácejí u Obchodníků a Řemeslníků, a ovšem co jiného s těmi, co mají 
komerčně nepoužitelné vzdělání (třeba teorie umění - jistě je Krása prospěšná a krásná ale někdy bývá těžké ji 
Prodat, a leckterá Krása na Prodej je Poplatná... inu, v montovně bývá neproduktivní se zabývat krásou, což ale 
neznamená, že máme proto žít v ošklivé šedi, jistě je Krása prospěšná Duchu, to jen Ekonomicky se to 
vyhodnocuje obtížně), nebo i nepoužitelné a ještě škodlivé vzdělání (třeba gender studies a podobné radikální 
ideologie utvrzující ve lži a šířící nenávist ke spravedlivým - inu, máme zřejmě opačné názory na to, co je a co 
není nenávist, a podle mě, Rovnost je Zlý Blud, a kdo by mě chtěl neo-bolševisky Srovnávat na Rovnostářský 
Průměr, mi křivdí, ale i ten, kdo nepochopí, že méněschopní jsou méněschopní a nelze jim dávat tak vysoké 
laťky, že o ně vždy zakopávají... Budete mě za tenhle Názor nenávidět? Na okraj podotýkám, že z toho znám 
jen název a ukázky nejhorších výstupů, třeba to není tak špatné, jak to na první pohled vypadá a mýlím 
se...) ...? 
 
Děti mu (žebrákovi, cikánům, nebo prostě nějakým "nemakačenkům" i bez kloudné neziskové činnosti) sice 
nikdo brát nebude(!), ale děti žebráků budou chodit povinně do Družiny (po škole? taky jsem chodil do Družiny 
za socialismu a do zájmových kroužků, bylo to fajn...), kde dostanou Najíst a určitou Výchovu... Rodinám 
spokojených a pracovitých nebo zajištěných ale do takové komunistické Družiny nikdo děti nutit nebude 
(možnost, ne povinnost), natož krást k pěstounům ! U výchovy má první i poslední (veta) slovo Rodič, pokud 
dítě neúpí - ale přiměřené tresty nejsou nepřiměřené! Leckdo to umí a dělá dobře, ale teď se - na Západě (nebo 
v Norsku!) obzvlášť, do toho začal míchat Stát - a to velmi Totalitně... (Ještě jednou, jak je to myšleno - děti 
neschopných budou chodit do nějaké mimo-školní cca 2 hodiny denně, kde je nakrmí, umejou, a budou třeba 
malovat, stavět Lego nebo pěstovat záhonky a jinou prospěšnou výchovu - práce hrou... To by bylo 
prospěšné... Děti z fungujících rodin by nikdo k ničemu nutit neměl! Mnozí rodiče to ví lépe, než stát, jak mají 
své děti vychovávat, a leckteré dítě se narodilo do takové rodiny, jakou jeho duše potřebuje výchovu... Tvrdit, 
že jako stát víte lépe, jakou potřebuje dítě výchovu, je arogantní a zlé - viz třeba homeschooling, jistě mají 
leckdo právo na vlastní výchovu, pokud není horší než ta státní, což se jednou za čas ověří u zkoušek... A 
ovšem leckteré profese mohou mít odlišné curiculum... A ovšem málokdo má na homeschooling čas a vytrvalost 
nebo někdy schopnosti...) 
 
A ovšem vyjímečné děti chodí do vyjímečných skol - a to na obě strany, a je to tak prospěšné. Nelze snižovat 
kvalitu škol na nejnižší možnou úroveň rovnostářského průměru, není třeba děti neschopných a neukáznitelných 
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(což z části je geneticky dané!) frustrovat školou, kterou nezvládají, a naopak kazit morálně děti nezkažených... 
I pro to dítě s IQ 75 je lepší (méně frustrující), když na zvláštní škole prospívá třeba s dvojkami, než na 
základní obecné sotva se čtyřkami nebo propadá.... ((vytýkali nám tu bolševici ze Západu, že tu máme Zvláštní 
školy pro Cikány... Nejsou pro cikány, jsou pro méněschopné (a neukáznitelné tedy nevzdělávatelné stejným 
tempem jako ukázněné), a pokud statisticky to vypadá na shodu okolností, inu proto, že tam určitá statistická 
souvislost je, ze které samozřejmě jsou vyjímky a chvála jim a je jim třeba dát příležitost, ale nelze ji lživě 
popírat... )) 
 
Ještě připomínka (MHD) - ve Washington DC nedávno v metru zrušili postih za jízdu "na černo", že prý je 
rasistický, protože se ukázalo, že 90% černých pasažérů je černých... (Někdo o tom prohlásil, že to je 
"decriminalize crime", česky to tolik nevyzní...) Jako chudý student jsem taky jezdil na černo (a pak když se 
usadil to zaplatil i s úroky), a teď jako Turista (ale i mezitím jako Pracující) to samozřejmě a pečlivě platím, a 
rodiče v důchodu jezdí zadarmo. (na okraj, jsem cyklista a rád jezdím občas vlakem, je to pohodlnější, auto 
neřídím, to je ale vyjímka)Třeba automobilisté si stěžovali, proč se MHD (máme skvělý systém MHD) platí z 
daní - inu proto, aby z toho milionu lidí, kteří jezdí Metrem, třeba 100k náhodou místo toho radši nesedlo za 
volant a úplně by vám ucpali ulice... (kdybyste pouhý Altruismus jako argument nepřijímali... prostě to je 
všeobecně Prospěšné, že se Prospěšnější Doprava dotuje). A ovšem na venkově a v příměstských oblastech - až 
vám budou vesničani ucpávat města dojížděním za obchody, tak jim vraťte drobné obchody na Venkov (ty je 
také třeba někdy dotovat), protože když nepřijede zboží za lidmi (hromadné zásilky především), musí lidi jezdit 
za zbožím, a optimalizovat celkový objem dopravy jaksi má opodstatnění... 
 
A ohledně "gender indoktrinace" jsem si vzpoměl: #MeToo a Pence Effect ("avoid women at all cost" - i když 
tedy Pence je spíš věrný své manželce a je Dobrý -- off-topic: Pence je Trumpova pojistka, že když ho 
Liberálové zastřelí, ve frontě čeká mnohem Konzervativnější zástupce) jsou Frigidizace společnosti, jeden z 
Podlých plánů na naše Vyhubení a záminka pro Replacement Migration. A měli jsme tu ukázku ad-extremum - 
na 95% procent věřím Kavanaughovi a na 5% Christine Ford, ale jsem zcela (100%) přesvědčen, že zdravý a 
prospěšný pubertální poklesek by Moudrého Soudce Kavaugha (po X=36 letech) nediskvalifikoval, a zcela 
přesvědčen, že po X=? už nemá žena nárok Obžalovávat... 1. Presumpce neviny!! 2. Promlčecí lhůta... Tedy 
jistě leckterá znásilnění jsou problém, ale kvůli tomu si nerozvrátíme ty opravdu základní justiční a biologické 
principy... 3. Leckterá napřed miluje a dá dobrovolně, a pak je zhrzená a chce se mstít. Kdyby to bylo 
znásilnění, tak ať si stěžuje hned, a ne potom, až je po čase Zhrzená... 4. Tokání, Svádění a další postupy Lásky 
si nenecháme Zakazovat a znemožňovat Strachem - mimo jiné proto, že bychom prostě biologicky vzato 
vyhynuli - a viz úvahy vedoucí k Replacement Migration, Plánovači Společnosti brečí, že se rodí málo dětí a 
populace stárne, tak nelze zároveň Zakazovat Lásku... 5. Zvlášť ženy by měly být na Ch.B.F. naštvané, protože 
nám všem názorně předvedla, jak teatrálně umí žena lhát a fňukat atd..., čímž poněkud ztížila do budoucna 
situaci skutečným obětem! 6. Cudná žena nesvádí a necudná ať se nediví, když její mnohdy neodolatelné (jste 
Krásné!) svádění funguje... 7. Znásilnění třeba na ulici v parku atd, a obzvlášť gangy a obzvlášť migrantů, ale je 
třeba trestat. (Jenže na Kavanaugha mezitím žalovali, že teď má pod tím vlivem opačný Bias - pro-Liberální, 
než se očekávalo - že by proto, že si vybral nevyvážený Tým ze samých žen??? Nevím, jen jsem zaslechl...) 
 
Pozor na Čínu ! China je sice férový vyjednavač, investuje ve světě, řeší věci mírně a dohodou atd... Ekonomika 
jim sice šlape jak hodinky, ale je to bezduchá robotická společnost, lidi dřou jak šrouby a ve strachu drží hubu a 
krok... Ovšem levný dovoz z Číny nám tu zlikvidoval řemesla (kdo dnes umí vyrábět boty? kdo umí dělat mobily 
a počítače?), určitá obrana Protekcionismem (Dovozní cla - tariffs - jsou daň uvalená na místní obyvatelstvo za 
podporu cizích producentů, prospívá místním producentům ale trestá neuvědomělé (ne-patriotické) 
spotřebitele... Cizí a globální obchodníky to znevýhodňuje a snižuje jim to Tržby, a proto jejich poskoci tak 
křičeli proti Trumpovi, co se rozhodl chránit (Protekcionismus je od slova "Protect") svou ekonomiku a 
pracující... Zas tedy především Místní Spotřebitelé - Lid, by měli protestovat, když tím jsou trestáni a 
společenská výhodnost jim nepřijde dostatečná...) by nám bývala tehdy prospěla ale teď už je pozdě... Tedy s 
Čínou již v současné chvíli nelze neobchodovat, je to partner, není nepřítel... Ale - pozor na Roboty především - 
Nedelegujte svou Lidskost Robotům! (tedy když si jen hrajete s gadgety) Zejména děti, robotická hračka v nich 
Dobrou Lidskost nepěstuje. (Nemám názor na různé montážní haly, stroje vždy braly práci lidem a takový je 
přirozený vývoj... "Robot" je od slova "pracovat" (robota - otrocká práce), ale ve Volném Čase by Člověk měl 
spíš zůstávat Člověkem, čím víc tím líp... a nestávat se jen měkkou Periférií svého Digitála... I komunikační 
prostředek (mobil, internet) ať je především ke spojení mezi Lidmi, je to Prostředek a ne Cíl... (Internet tuhle 
civilizaci posunul na novou úroveň a propojení Lidstva je úžasná vymoženost...) Tedy - hračky bývaly různé, 
mohou být i digitální, jenže dnes to přerůstá do Odlidštění...) (Ohledně hraček pro děti, viz Steiner a 
Antroposofie, viz Montesoori, ... Zjednodušené hračky lépe rozvíjí představivost a fantazii a tvořivost, než 
předem hotové dokonalé filmy a automaty a Barbee atd) Pěstujte v Dětech Lidskost především... (Svět Dobrý, 
Krásný, Pravdivý a Příležitost, Tvorba, Stabilní (~údržba?) a pak i Opora... -- postupná období...) 
 
Podotýkám - toto jsou Informované Názory Filosofa, který na danou problematiku není Odborník... Především 
jsem tu přišel ukazovat na Chyby, ty i dělám i vidím, což je první cesta k Nápravě, která by měla být Dobrá... 
někdy možná navrhovat řešení, která jsou jen zčásti bláznivá... 
 

Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od Petr.Vileta » 18 pro 2018, 23:57 
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Zemědělské dotace jsou nespravedlivé z hlouposti . Nikde v západní části EU nemají gigantické zemědělské 
podniky jako u nás, kde je to pozůstatek násilné kolektivizace. Dotace jsou mířené na soukromé rodinné farmy 
o stovkách hektarů, ne na naše kolosy s tisíci hektary. Navíc u nás se na zákony kašlalo už za Švejka, takže ani 
Babiš nechápe, nebo dělá, že nechápe, že český Lex Babiš neobstojí jako argument. Jde o unijní peníze a platí 
pro ně unijní právo. Bohužel jako případ zneužívání vyplaval zrovna český premiér, ale klidně to mohl být někdo 
z Bulharska, Rumunska, nebo tak nějak. 

Komentáře k Událostem, nejen...
Příspěvek od P.A.Semi » 19 pro 2018, 07:06 

Nepoložili jste mi otázky vy, položila mi je ČT24... (tedy jistě se o mě nezajímají, jen to budu komentovat podle 
jejich osnovy, v pořadí...) 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ ... 18/titulky 
 
----- 
(Již ráno jsem rozmýšlel nejen ale také o nejen jaderném odpadu... Diamo - asi jsem to popletl a to jaderný 
odpad nedělá...?) 
Zdravotnické statistiky - až na okresní úroveň, jsou velmi přínosný nástroj pro různou argumentaci. Na jihu 
výrazná skvrna v počtu novotvarů - ptal jsem se bývalého jaderného inženýra: "Hele, Temelín" (tedy spíš o kus 
vedle), ale bylo mi vysvětleno, že tam je někde poblíž spíš nějaké povrchové nevím-teď-co úložiště/kaliště, 
tenkrát jsem si to dohledal a uznal... Prach je největší problém. A povrchové skládkování... (A ovšem CO2 
nezpůsobuje oteplování a je prospěšné pro rostliny, ale Prach otepluje, a Pouště - neživá a prašná plocha... a 
dost možná i urban-heat-islands) Na sanaci ekologických škod bychom neměli litovat prostředky, zejména těch, 
které mají zdravotní následky... 
Hlubinné úložiště jaderného odpadu, zejména když je izolované od spodních vod, nemá téměř žádný problém - 
kromě snad zvýšené dopravy...? Kdyby to tam vozily elektromobily, nebo aspoň ta silnice nebude hned vedle 
města, tak není žádný reálný důvod nemít někde hlubinné úložiště ve skále, kromě pověr... A i jiný "odpad", co 
neumíme zatím recyklovat, by se měl zakopávat do země, pečlivě roztříděný podle druhů, aby tak vznikly 
Ložiska, která se budou jednou těžit, až to recyklovat budou umět, až suroviny zdraží dost na to, aby se ta 
recyklace zatím nevýhodná pak vyplatila... Na další stranu, uhlík včetně plastů se recykluje také přes Atmosféru 
rostlinám, když ještě neumíme zakládat novou ropu k těžbě za 1e7 let... Nedá se ale CO2 pumpovat do oceánů, 
to by zničilo plíce planety! Jinak ale, když všude mohou vetovat úložiště a spalovny, tak kde by byly? Uvědomte 
si prosím, že fakt máme špičkové inženýry a vědí, co dělají a plánují, úložiště jak ho navrhují, jsem přesvědčen 
že naprosto bezpečné... (na okraj podotýkám že jadernou fyziku jsem zběžně a ledabyle studoval z otcových 
učebnic někdy během gymplu, mám informovaný názor... ) (nějakou dobu před mým narozením táta v Řeži 
omylem rozsypal nějaký kyblík s jaderným materiálem, ale zase to pečlivě zametl... prý to na mě nemělo žádný 
genetický vliv... jen jsem měl nějak jinak narostlé slepé střevo, což s tím ani souviset nemusí, ale může... ale 
považuji to za důležité symbolické poučení: omylem rozsypal, pečlivě zametl... ... po Černobylu tu několik let 
rostly pampelišky se 4 květy na jednom stonku, nevšiml jsem si horšího... to genetici dělají neuváženě horší 
zrůdy cripsrem... možná se leckterý strašák přeceňuje? Tedy především Prach je problém, když vám jonizující 
záření jde zblízka zevnitř do tkání... Zdálky to klesá se čtvercem vzdálenosti... Šest metrů vody nebo hlíny 
úplně stačí na zastavení neutronů?, úložiště kilometr pod zemí je jako Uran, který tu stejně v hloubce leckde je 
- nevím přesně kde a kolik, prý jsme na určité "pozadí" zvyklí...) 
 
Naopak - frakování, když napumpujete pod tlakem Špínu do Země, abyste z ní tak vyždímali hloubkovou ropu, 
tak ještě tisíc let ještě tisíc kilometrů daleko ta špína poteče ze všech pramenů ! (protože tak dlouho trvá cyklus 
té vody v hloubce). (Nebo se pletu a přeháním?) (K tomu Ukrajina - těsně před Majdanem prodali Donbas 
americké firmě na frakování, syn tuším Bidena v tom byl také zainteresován, s možností vyvlastňovat místní 
obyvatelstvo, a ovšem nevím, jestli spodní voda z Ukrajiny může dotéct až sem, ale týkalo by se to pak i nás... 
Což nebyl hlavní důvod jejich separace, ale byl to jeden z důvodů, proč se tam američané tak angažovali...!) 
 
Huawei - je kampaň v zájmu amerických firem a zbrojařů, ti to začali, u nás to někdo politicky papouškuje. Při 
takovémhle HOAX by mě (prostřednictvím nějakého zástupce veřejnosti) zajímaly důkazy... Oceňuji vyváženost 
ČT, že tam dala kus obhajoby obžalovaného, i reprezentativní vzorek reklamy jak se milujou telefonem místo 
přímo... 
Tedy router může mít magic-packet na průchod, telefon může mít lecjaký bug, ale diskové pole tedy sotva... (Já 
- disky zásadně nereklamuji. Když už se tam dostanou data, tak ta data jsou cennější než ten hardware a přece 
jim to nepošlu? Že to z toho neumím dostat já neznamená, že to neumí oni...) 
Automatické aktualizace - to takhle zapnete program, a on nahlásí Firmě - "jsem tady, zrovna vstal a jde 
pracovat, má tuhle verzi programu, windows, parametry počítače, obrazovky, co na vás počítač ví... (soubory to 
ale obvykle neposílá, ty se do URL nevejdou...) Máte zrovna pro mě nějakou aktualizaci nebo vypečeného 
trojana na míru?" Re: "Ne, dnes ne..." V rámci paranoidně/robustního řešení si stahuji pouze takový software, 
kde výrobce nevěděl, že zrovna tohle si stáhnu zrovna já. Takhle jsem kdysi koupil grafický program za $30 od 
slováků v Kanadě, ale při vyúčtování najednou chtěli $60... Hádal jsem se, že tohle tedy ne, tak ok... Zaplatil 
jsem $30 wireless. Po čase mi jednou v poledne zmizely všechny EXE na disku C, tenhle program byl spuštěný, 
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internet jsem neměl ale prohlížel jsem něco, co jsem si stáhnul, takže s jistotou nevím. Inu, měl jsem ho 
zálohovaný na disku třeba Z:, takže to byla otrava na půl dne... Od té doby mám vlastní firewall... Takže Čínské 
nebo jiné bych třeba i bral, ale rozhodně ne, kdyby se to mělo automaticky aktualizovat, protože automatická 
aktualizace je backdoor... Tedy některým firmám důvěřujete a není důvod jim nedůvěřovat, zejména když oni 
by se styděli, kdyby se na to přišlo, protože leckdo má Dobrou Pověst a ta je cennější než leccos, ale ... Já měl 
jen zrovna zkušenost s těmihle pochybnými amatéry někde za rohem v Tramtárii... Na druhou stranu, Číňané 
jsou dost čestní, alespoň ti oficiální co zrovna nejsou zkorumpovaní, třeba disky mám možná z Číny nebo 
odjinud tam a nevidím důvod jim nevěřit a považuji to za politickou kampaň, když do boje proti Huawei zahrnuli 
i disková pole... Nebo nevím, zajímalo by mě, kdo ty důkazy viděl?? 
 
Strategické organizace by tedy podezřelé byť levné gadgety používat neměly ! Z nedůvěryhodných zdrojů 
rozhodně ne... Nakonec změna Dodavatele pomůže prostřednictvím nového Dodavatele i tamní ekonomice... 
(Jenže tady nemáme ani sub-dodavatele, tak jako tak...? Takže nemáme důvod nechtít být robustnější... Tedy 
pokud ten nový, politicky protlačený Dodavatel, by nebyl ještě pochybnější než Číňani... Což nevím, uvažuji... 
Vždy to je nakonec otázka Důvěry...) 
 
Taky to je otázka: Koho chcete Podporovat tím, že si Kupujete jeho Zboží ? 
 
Jinak poznámka: myslíte, že když máte nějaké chytré zařízení v kapse nebo na stole, že ho na stole nemá 
zároveň brigáda Čínských špiónů a agenti Amerických tajných služeb nebo mafie, atd... Inu, někdy se lze 
přesvědčit, ale slepě tomu věřit je naivní... A víte jak dlouho trvá se opravdu přesvědčit, že upgrade z 
nedůvěryhodného zdroje je neškodný? Inu, prostě jsou i viry na míru, které žádný anti-vir neodchytá, ty chytají 
jen ty obvyklé... (Proto neberu software, kde dodavatel ví, že ho odebírám právě já, ale to, co si může stáhnout 
(skoro) každý... Jsem paranoidní a nevěřím nikomu, protože tu mám citlivá data... Říká se tomu robustnost a 
někdy je to racionální...) Zas leckterý systém to nějak řeší a brání lecčemu... Hackeři a Brigády a Agenti jsou 
ale vynalézaví a o krok napřed... U toho "upgrade" je tedy problém "z nedůvěryhodného zdroje" a symptomem 
může být i backdoor i sabotáž atd ... Těm dobrým a čestným (nebo spojencům??) se dá věřit... Taky tam může 
být chyba neůmyslně, často schovaná na nepravděpodobné straně ifu... Asi tak... (Jen poznámka - ITák nebývá 
naivní ale robustní, má to smysl si najmout dobrý tým) 
 
"Správa Pražského hradu podle registru smluv ... využívat mobilní zařízení od Huaweie ... výměnou za 
propagaci čínské firmy." - fakt to tam takhle v té smlouvě je?? To je teda ostuda, pokud to není zločin ! (Tedy 
prezident má imunitu, ale ostuda by to byla jistě! A vida - první věc, ve které s M.Z. ale tedy dost 
nesouhlasím... Ovšem zatím jsem si té Propagace nevšiml - škoda, že jste nedali někde ukázku... Možná to ale 
řekli proto, aby se prezident ani nepokusil Huawei zastat, protože to by ukázka byla...) 
 
Upgrade - víte, že existuje upgrade/virus třeba pro software jaderné elektrárny, který se zaviruje v notebooku 
servicemana, pak se přenese do hlavního systému... StuxNet se to jmenuje. Pak se to PRÝ může naučit, co 
display zobrazují, v příhodné chvíli pustit kohouty naplno a na display dál ukazovat: "vše OK", dokud ten 
papiňák nevybuchne ... Je to nepříliš podložená pomluva. Kolik promile možnosti tomu dáváte, když to bylo 
veřejně přiznáno, jak to vyvinuli proti Iránským centrifugám ? (to je zas z jiného zdroje, viděl jsem o tom 
autorskou přednášku na videu, kde se tím pyšně chlubí) (Z pochybného zdroje: viz Fukushima...) Jaderná 
elektrárna se plánuje i na promilové možnosti... A měla by tam být i analogová čidla vedle těch digitálních, a 
ruční ventil nebo spuštění brzdných tyčí, prostě záchranná brzda... Nějaký novinář to takhle doporučoval a 
chlubil se, že mu to Japonští inženýři odsouhlasili... Třeba je to jen HOAX... Dost pravděpodobně... Ne zcela, 
jen dost... (A víte, ty staré, co tu máme, to dost možná ještě nebylo kompatibilní, a ty nové, co se budou 
stavět, se jistě budou stavět robustně, naši odborníci jsou na to dobří... Já jsem amatér a v tomhle jen sbírám 
drby... Na druhou stranu, ta Fukushima nebyla úplně tak, jak se v médiích popisovalo - ty analýzy proti 
vypadaly přesvědčivě... Pak v Japonsku i v Německu najednou a rychle vypnuli všechny jaderné elektrárny a po 
důkladné kontrole je zase spouští - Japonci ano, Němci nevím... Zas nás tady třeba z téhle strany nikdo 
nevydírá, jako tam... Mírně známé drby... Víte - připadaly mi přesvědčivě... Jsem ale jen amatér...) 
 
Nedávno gangsteři zajali Čínskou Princeznu CFO Huawei, že ji vydají bručet do země Kriminálů (USA s 
největším počtem uvězněných, nejen v přepočtu na hlavu, ale i celkově). Výkupným je uzavření nevýhodné 
Obchodní Smlouvy za stovky mld $... To bylo velmi mafiánské vydírání... A ovšem udělali to znenadání, v den, 
kdy Trump jednal s Xi JinPingem, zřejmě ji zajali ti z gangster-justice proti Trumpovi...? Ti Číňané se 
samozřejmě a to dost vztekají a zcela právem... Zajali za to dva Kanaďany, a budou se snažit ještě víc, dokud 
jim Princeznu CFO H. nepropustí... No já doufám, že do ostré války kvůli ní nepůjdou...? Inu jdou, ale do 
Obchodní, Torronto stock exchange, něco tam o kousek krachlo, prý to nějak souvisí, ale asi to ještě nebylo 
poslední kolo... 
Obcházení sankcí - to je drzé vydírání. Americká Jurisdikce nemá pravomoci na celém světě, my jsme ji 
nevolili ! ! Zajetí téhle Čínské Princezny je totiž především varovný signál a vydírání pro všechny ostatní 
podnikatele světa, aby se podřídili Jeuustici Hegemona ! 
 
 (Teď v souvislosti mě napadá, že tohle sestřelení důvěryhodnosti Huawei zrovna teď souvisí s odvetami Číny... 
Obchodní válka... Možná je Číňani "nakopli" nějak? víc než teď vím??) 
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Virtuální brýle - nedávno jsem viděl fotku, jak sedí celý sál nebo kino uniformních strnulých lidí s těmihle 
brýlemi na očích (zřejmě jsou obluzováni nějakou show?) a mezi nimi kráčí pan Cukrář... Tak jako občas ta 
podívaná může být zajímavá, ale pozor, aby nebyla lepší a žádoucnější, než přirozený svět... "Dron" a 
"Překladač" jsou ukázky Prostředků, ale "virtuální brýle pro zábavu" jsou ukázkou Cíle, jak jsem předtím 
varoval... Všeho s mírou, a toho "příjemného" obzvlášť... 
 
Dálnice a Stavby - problém není Ministr, ale Špatný Zákon. Když se musí vybrat nejlevnější Dodavatel, který 
navíc byl nejlevnější proto, že to neměl dobře spočítané a zkolaboval...? Inu, leckdy nemám na to, aby si 
kupoval levné šmejdy. Kupoval jsem levnou čelovku v tržnici za stovku, každého čtvrt nebo půl roku se 
rozpadla. Jednou jsem si pak ale koupil kvalitní v trek-shopu za tisíc, a vydržela, dvanáct let jsem ji nosil 
neustále v kapse a používal... Není každá levná věc ta nejvýhodnější... Lidově "kurvítka" - to je celý vědní obor, 
jak udělat výrobky, aby se včas rozpadly, ale až těsně po záruční době... Kdybych si to koupil jednou a další 
nepotřeboval, za chvíli by neměli co vyrábět a prodávat... Je to ale celo-společenské plýtvání, zejména pokud 
se ten materiál nerecykluje... " by neměl nezbytné reference " - jednou jsem zkoumal nabídku zakázek pro 
státní správu, ale všude byla podmínka, že za sebou musíte mít tři zakázky pro státní správu - tedy podmínky 
šité na míru stále stejnému okruhu firem?? Ale do značné míry ano, Dodavatel, se kterým byla dobrá 
zkušenost, bývá spolehlivější i příště... 
 
" omezení vlivu Číny v Africe "China narozdíl od leckoho dost efektivně pomáhá Afričanům. Omezování pomoci 
Afričanům je skoro jako kdyby se je tím snažili odtamtud vyhánět ? ! ! (Tedy China jako Dodavatel si tam hýčká 
své budoucí Odběratele, fungující ekonomika Odběratele je pro Dodavatele výhodou...) (Dále prý "zmírnění 
migračních vln"... - omezováním Pomoci, odkudkoliv třeba ze strany štědré-nebo-vypočítavé Chiny? To myslí 
vážně, nebo z nás dělají v...? Možná jsem to jen spletl v souvislosti přeskočením několika vět??) 
 
(Třeba Ruský plyn pro Evropu je určitá Pojistka Míru - i Rusku se vyplatí stabilní Odběratel, a Německo si 
nedovolí podřezávat větev, na které svou závislostí na Ruském plynu sedí... A ovšem Američané mají zájem 
sem také dodávat plyn, jenže by byl X-krát dražší... Jste připraveni si připlatit (dražší plyn) za tuhle 
geopoliticky-zdůvodněnou (lži a pomluvy) ale ekonomicky-motivovanou (zisky USA) změnu, která kromě jiného 
i sníží bezpečnost v Evropě odstraněním vzájemných závislostí na Oponentech ? Od Napoleona přes WWI přes 
WWII přes nynější stav, vždy anglo-sionističtí banksteři podněcují Německo nebo Francii, aby napadlo Rusko... 
Je to taková konstanta a repetice moderní historie... 
Tohle je užitečné pro pochopení moderní historie - http://pialpha.cz/Nikolay_Starikov__Episodes.pdf originál na 
Oriental review jsou tam odkazy, česky to vycházelo na zvědavci: http://www.zvedavec.org/autori/1154-
nikolaj-starikov 
A potom ovšem https://www.infiniteunknown.net/2015/06 ... othschild/ -- chtěl jsem to dát jinam, k tomu kde 
zmiňuji London City, ale teď to je tady... 
 
 "Přeplněná loď s africkými migranty dorazila na Sicílii." - přivezou-li jich desetitisíce a je-li procento z nich 
budoucí vrazi a znásilňovači, pak ti, co je sem vozí, se vědomě jako organizovaná skupina podílí na stovkách 
vražd Evropanů. Je to gangsterská mafie (různé Rainbow, MSF, ...), pod rouškou charity jsou to spolupachatelé 
našich vrahů ! ! A ovšem i přivezené DĚTI - ti v druhé generaci tu budou v ghettech, nezaměstnaní 
nezaměstnatelní, bez naděje a frustrovaní, a bude tak snadné je vždy jednou za čas zradikalizovat... Leckteré 
ty útoky cizáků na Západě dělají právě až ti v druhé generaci, co se narodili tady... (Víc to rozvádím jinde...) 
Italové jsou vděční Salvinimu, a my ostatně také, když začal bránit, co Evropská Hraniční Stráž nechrání... Jako 
první řešení - vracet zpátky do Libye. A trestat ty neziskovky, co si je skoro až k Libyjským břehům na zavolání 
přijedou vyzvedávat, aby je vozily do Evropy - minimálně by stačilo jim třeba na rok zkonfiskovat loď... 
 
"mluvili o ochraně hranic" - před třemi lety bylo pozdě. Proč pořád jen mluví? Pokud nebudete mít čestnou a 
hrdou a silnou stráž na Hranicích, budete mít Hranice všude ve Městech, čestnou ale čím dál víc brutální 
policii se samopaly, betonové zátarasy, zákazy svobod nejen slova, donucená tolerance, ale stejně to nebude 
stačit a nějaký beznadějný (bez naděje na lepší život) zradikalizovaný pošuk si občas tedy často něco 
odbouchne a rozstřílí... A ovšem když už budou jednou tady, bude je těžké odsud vyhánět... Ohledně nutnosti 
"pomáhat" - ale chudáci nejsou ti, co přišli až sem, to jsou ti nejsilnější a nejvypočítavější z nich, chudáci jsou 
ale ti, co tam zůstali, a o to větší chudáci, když ty jejich "nejschopnější" vysajeme sem a ty slabé tam 
necháme... 
 
Afričanům je třeba pomáhat tam u nich, aby tam u nich také bylo přijatelně, a zároveň (podmínka) je donutit k 
omezení porodnosti, když neumírají tak rychle jako kdysi... Anebo bohužel naopak... Porodnost je třeba 
přizpůsobit Úmrtnosti a nedá se libovolně hýbat jedním parametrem bez druhého, protože geometrická řada, a 
důsledky příčin... Zeptejte se Číňanů nebo Indů, jak (a jestli) zvládli zastavit přemnožení a případně se poučit z 
jejich chyb... (Oni se sem nemusí s tím Paktem valit jenom Afričani, třeba přijdou Číňani? (-- to byl takový vtip 
za totáče: Ať přijdou Číňani, 3x - a proč? protože přes Rusko šli 6x... tak nějak...) 
A ovšem Diktátor není argument pro přijímání Desertérů... (Pokaždé, když se někde přemnoží, tak jich 
odtamtud nějaký Diktátor polovinu vyžene/pustí...?) 
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Replacement migration - víte, byl kdysi takový vtip: "Lid zklamal důvěru vládců, bude třeba vyměnit 
Lid..."Tehdy jsme se tomu smáli, ale bohužel stal se z toho dost černý humor... 
 
"Zároveň proniknout na trh, který dosud ovládali jiní mocní hráči." - někdy se ta "rozvojová pomoc" dost 
vyplácí, už na to také přišli... Vytěsňují ty, co tam pomáhají, teď tam budeme ""pomáhat"" my místo vás! 
http://www.zvedavec.org/prispevky/2018/ ... omocou.htm -- nevím, jak moc to je ještě aktuální (je to starý 
text) a třeba to je jen nějaký africký pravicový extremista? (i to je vtip, i parodie nálepkování, nebo já nevím, 
jak moc je jeho názor reprezentativní) 
 
"a obnovitelných zdrojů energetiky" - to si teď tady připlatíme 20% na ceně energií na povolenky a na 
zdraženou elektřinu na burze kvůli Německému nevhodnému vypínání elektráren a zvýšení poptávky, a za ty 
povolenky někdo postaví "zelené" obnovitelné zdroje třeba v Africe - a jak vidíte je to velmi výhodné pro ty 
Dodavatele, úplně se o to přetlačují... A proto tolik tlačí na Climate fraud s názvem CO2, AGW, klimatická 
změna... Klima se mění neustále, nikdy v historii nebylo dlouhodobě konstantní, současná změna nevybočuje 
příliš z rozsahu předchozích změn, je to podvod ! Když vám vadí oteplování, zazeleňte půlku Sahary - ta 
otepluje nejvíc, a na druhou půlku sluneční kolektory, v Alpách přečerpávací elektrárny nebo já nevím jak jinak 
akumulovat sluneční energii na noc... Letos bylo vedro, že... Přicházel sem vzduch z Afriky, a oteploval se i 
druhý den poté co v noci vychladl, a na západě Ameriky v Californii a Kanadě obří požáry, to jsou saze... A 
ovšem ze Sahary sem nechodí CO2... (I když tedy přesněji to vyhodnotím, až si začátkem roku stáhnu z NOAA 
NCEP reanalysis za tenhle rok, třeba se zatím mýlím? I když tedy NOAA byla donucena (jen) někdy podvádět, 
ukázku mám (už jsem to posílal na Tallbloke), respektive svědectví v řeči čísel o tom, kdo je donutil... 
(Samozřejmě není průkazné, je to jen tučný Nápis na zdi Datasetu...) Climatology se zabývám intenzivně, 
ovšem jen jako amatér...) Ale tady třeba články z vědeckých zdrojů: http://notrickszone.com/ konkrétně třeba 
http://notrickszone.com/2017/05/29/80-g ... n-warming/ -- vypadá to, že ta "vědecká shoda" na globálním 
oteplování není až tak "unisono", jak nám někdo tvrdil... 
Pažížská klimatická dohoda - cca $100mld ročně (nespletl jsem to číslo?) vyždímat plošně z chudého 
obyvatelstva (zaplatíme to na cenách elektřiny, na cenách výrobků které zdraží Průmysl atd a zaplatí to všechno 
koncoví odběratelé tedy MY) na zisky těch Dodavatelů ""zelených"" technologií (ovšem zelené příliš nejsou, 
naopak zeleň recykluje CO2 a zvlažuje a ochlazuje klima), a ovšem leckde budou více či méně prospěšné 
elektrárny (někde pro lidi, někde (třeba méně?) pro těžbu a rabování surovin), leckdo tady zase bude mít 
zaměstnání a nebude nezaměstnaný - takže část z toho je i k prospěchu zde, ALE ... 
 
Lithium - tak doufám, že z těch budoucích Zisků z toho zůstane aspoň něco Tady a nevyveze se to pryč všechno 
i se zisky...?? (Pokud je hlavní firma cizí, jsou aspoň sub-dodavatelé naši?) Nesledoval jsem to podrobněji... 
 
Zdravotní pojištění jindy, Solidarita je zcela správná... A zase se to týká i zisků dodavatelů, ale z těch je (snad?) 
také nějaká zaměstnanost atd - je to provázané... 
 
"Brexit bez dohody s Bruselem " - Euro-byrokrati (Byrokracie je vláda úředníků, narozdíl od Demokracie) 
ukázkově zablokovali jednání a arogantně odmítli dál jednat. Ukázka, jak se konstruktivní vyjednávání rozhodně 
nevedou ! V podstatě Brity vydírají,a trestají aby to nikdo další už nezkoušel - prosazovat vůli Lidu 
Demokraticky, proti Soudruhům Byrokratům z Unie... 
 
"Michael Flynn" vypadal jako poměrně dobrý poradce pro bezpečnost. Gangsteři jako Mueller (předtím jako šéf 
FBI zablokoval a nevyšetřoval Clinton a Uranium One , kdy za úplatek od Rusů jim nechala prodat cca 20% 
amerického Uranu... Předtím ještě leccos, nebudu teď konkrétněji, Mueller má takový střet zájmů, až nechápu, 
jak je možné, že tam pořád řádí...) Postupně Trumpovi sestřelují jeho Team... 
Když se Gangsteři dostanou až do čela nejvyšší Policie (FBI,CIA,...), a sestaví si tam svůj Tým, tak 
to je fakt problém... Máte tam aspoň nějaké White Hats ? Třeba NYPD já nevím? Jedině potichu připravit 
obžalobu a pak je všechny najednou lapnout, sklapne past, prezident i nejvyšší soud (protože ty mezistupně 
tam jsou taky prohnilé - mafiánský stát - tím nemyslím Americký Lid, ten je fajn, ale toho Hada, co ho tam 
dusí...) to odsouhlasí... 
(a ovšem - i když X=90?% z lumpů je ale jen pouhé 1% z 6e6... pomněte 3:4-5 až budete zametat... ne 
všichni J. jsou J. ! ציון ציי H6728 ... těm s duální loyalitou bych dal jednu z těch loyalit vybrat a případně je tam 
do té jejich země poslat... a těm co tu zůstanou rozhodně sebrat Monopol (a především Mediální a Akademický) 
a Kartel, i když férově soutěžit jistě mohou. Nenapadá mě férovější a mírnější řešení... Ke Kamennýmu Jimovi 
na Island do Mexika se běžte podívat, jaká jiná alternativa tam doutná, která sice je také řešení, ale ... ten je 
příliš radikální, ale tak dlouho budete dusit hněv lidu, až ten papiňák takhle vybuchne... Tohle řešení 
nedoporučuji, ale také bych ho chápal... Tam to ale nyní spěje... Nebo do Hive-Mind Anonymous, tam ale 
nejdřív naletíte 10 trollům, různě sofistikovaným, ale ... ) 
 
"Trump Foundation" - pokud s tím také nesoudí podstatně horší "Clinton Foundation", je to nechutně 
biasované... >>183452442 >>96454454 ... archive.4plebs.org/pol snad to tam ještě je? Že si z toho odebíral 
prostředky pro sebe? Je otázka, jak velkou část, do určité míry to není nespravedlivé... (teoreticky, ale zákon je 
proti...? tak není správný...) Ostatně, z čeho asi financovala Clinton kampaň, kromě darů od Oligarchů a 
Šejků ? 
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(Ostatně ani Správce Nadace to nedělá (nebo někde ano) jen jako Hobby takže si nějakou odměnu z toho 
zaslouží...) 
  
"... Emmanuel Macron chce zčásti vyjít vstříc demonstrantům" - tohle vypadá dobře a rozumně... Kompromisy 
nejsou krysy, ale naopak bývají nejlepší možné řešení... 
(Uklidní Lid, a zbývající Aktivisty, co si nedají pokoj, pokosí...?? -- tahle vyhlídka není dobrá... víte, takový 
obraz: stojí slon, a před ním se vzteká králík na tygra, jak má za zády slona, myslí si, že může... pak ale prostě 
by si fakt měl včas všimnout, že se slon otočil a šel jinam, protože jinak má smůlu... Samotní případně najatí 
nebo zfanatizovaní Aktivisti bez podpory Lidu to tu rozvracet a uvrhávat do Chaosu nemohou a pro dobro všech 
99% ostatních musí být zastaveni, a když to nejde po dobrém ani silou, jde to ještě větší silou... Zase když se 
někde zvedne Lid, silou to příliš nejde... A ovšem - když se vzbouříte, najděte si nějakého Generála Lee... Teď 
ve Francii, ta vyhlídka není Dobrá, protože takhle Macron otupí (odsekne) Hrot Odporu... A navíc budou v těch 
žlutých vestách pěkně zdálky vidět, koho ještě ...? Žluté vesty jsou PAST na Aktivisty...!!! Na červeném štítu, už 
zase poteče krev?! A ještě jste si u toho hráli s guillotinami...) 
 
Zetor krachuje? To je škoda, byla to dobrá "Značka", celkem... (Jsou leckteré Značky dobré a někdy mají větší 
cenu, než ten podnik a stroje atd... Přinejmenším Historickou, ale lecjak...) 
Odbory? Ano, v jednotě je Síla. Jinak by totiž ze silnější pozice jednal Zaměstnavatel bez rozpaků... Mělo by to 
být poněkud vyvážené, tak i tak... Nelze zase pořád požadovat nereálné... 
 
"Booking - zakázané dohody zajistily lepší ceny ubytování pro vlastní klienty" - nechápu, proč je zakázané být 
lepší ?! A výhodnější pro koncového uživatele... Tedy je nařízeno být nevýhodnější pro koncového uživatele, než 
by bylo možné?? Nechápu... 
 
"Václav Havel" - inu, vzal si také na štít "Pravdu a Lásku" (předtím J.K. nebo J.H. a možná i další) a dnes je z 
toho "pravdoláskař" krátkozraká nadávka na ty, co ho dodnes uctívají... Inu, není nikdo černý ani bílý... Nemám 
Havla příliš v oblibě a teď to rozvádět nebudu... ad-extremum: "Humanitární Bombardování" ... Na další stranu 
- oni ale neuctívají ani tak Havla, jako svou představu o něm, která špatná není... 
Tak když s Pravdou a Láskou Humanitárně Bombardovat - tak když to přemnožení nepůjde redukovat jinak, tak 
to jde i hodně drsně, ale to je až poslední možnost. Jsou i různé mezi-varianty: třeba Čínské řešení - 
přemnožení se redukuje přebytkem mužů a řeší se to na novorozencích, řešení "Papiňák" - zavřít je tam a 
nechat tu redukci na přírodě - oni zemědělství sami moc neumí, ale nejmírnější mi přijde sterilizace ženy 
pomocí vakcinace po druhém (prvním) dítěti při porodu... Když se to použije plošně a třeba nevědomky, tak to 
je Nástroj Genocidy (pozor! i na vás to už chystají... komu důvěřujete, že to hlídá? Zdravotnímu ústavu budeme 
důvěřovat, protože bude obezřetný a proto varuji, robustně před X% pravděpodobností...! A to národnímu. 
Unijní se snáz Kupuje než 27 nezávislých - je zkušenost z USA. Anebo i unijní i národní...), ale jde to (sterilizace 
vakcinací) použít i v té polo-variantě uvážlivě... A pak si můžou svůj nevázaný (skoro-zvířecí?) sex užívat dle 
libosti... Psal jsem jinde - tahle ekologická katastrofa (Fertility rate 7) má jen nepříjemné, špatné a nejhorší 
řešení - které je pustit je sem a nechat je dál množit... 
Děkuji tímto i panu Havlovi za tenhle jeho Scénář nebo Hint... I tohle spojení lze dát dohromady, i když v 
případě Jugoslávie to fér nebylo ... 
Děkuji i Billu Gatesovi (tuším?), že s tím nápadem na sterilizaci Afričanů vakcinací přišel, oni to stejně budou 
dělat i bez mé rady, já vám tu jenom zdůvodňuji, že to je nejmírnější řešení, co mě zatím napadlo... 
A můžete jim to dávat jako pilulku s růžovým srdíčkem (dík, V.H.), že to je na nevázaný sex, kterého si mohou 
užívat dle libosti, a s příbalovou informací gramotným... (Eg?) 
Je to jenom řešení pro přemnožené regiony ! a je to poznaná nutnost ... pokud to nutné není, navrhněte lepší 
řešení... 
 
(Jinak ale: jestli pustíte Afriku až sem, bude Afrika i tady... Za Ekologické viny následuje Kolektivní trest, 
narozdíl od lidské justice má Ekologie především tuhle Páku. Zde je ekologická vina přemnožení. Nebo pomoc 
přemnoženým se množit tady dál. Tresty ta Ekologie bude postupně stupňovat od Hladu, Epidemií atd. nebo se 
v zápase o jídlo nebo vodu budou vybíjet... Jestli to ale všechno přemůžete "my to zvládnem", tak v 22. století 
jich nebude jen 4 miliardy, ale 16... Jmenuje se to "Geometrická řada". A i zdůrazňuji, že problém nejsou ani 
tak ti Afričani v Africe, ale ten "Fertility rate"...) 
Teď mě to napadlo : Afričani žijí v Africe, protože kde žijí Afričani, tam je Afrika ! (nebo brzy bude) 
Afroameričané jsou již něco jiného, ti už tam jsou dlouho a pryč je není kam posílat, navíc už mají o cca 10 
vyšší IQ v průměru, než co by teď mělo přijít čerstvé sem... 
 
 
A mimochodem - běžte jim do Georgie na jejich Guidestones vyrýt jednu nulu navíc... (jednu, ale z šesti 
různých stran?) Nejen ale také Symbolicky... A zeptejte se (((jich))), kdo plánoval tu nepřiměřenou redukci?! 
(Nebo teď nevím, možná tím jen chtěli naznačit, že už teď jsme na víc než desetinásobku optimálního počtu? 
Taková redukce je ale bolestivá a podle mě to je podhodnocené číslo, co tam mají...) 
 
 
K Tomáši Halíkovi jsem se vyjádřil jinde... Velmi jsem si ho vážil a teď si ho nevážím, ale třeba zase budu... 
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Důvěru je třeba Aktualizovat, ale napravovat někdy bývá těžší než zkazit, i když leckomu (od bližního až po 
velmoce) byste se měli naučit spravedlivě odpouštět rychleji než dosud a netrvat zatvrzele ani na špatné 
zkušenosti, a netrvat naivně ani na dobré zkušenosti... (K T.H. - leckteré jeho Knihy jsem četl a Kázání slyšel, a 
byly Dobré... tehdy...) 
 Pochybujte správně. 
 
"Narozeni 1918" - ty příběhy by byly poučné, jaký životní styl je tak zdravý... A ovšem - blahopřeji k Jubileu... 
 
EET - je kromě jiného "Bič na šmejdy", ostatně kvůli daňovým podvodníkům se to prý zavádí ...? Tu poctivou 
část to ale buzeruje a poněkud může urážet...? (Napadla mě tříska a trám - to je velmi obecný princip) Tedy 
kdo pracuje u stolu, toho to zas příliš obtěžovat nemůže, akorát se z něj jednou odsaje trochu zisků a pro 
výrobce těch EET zařízení... Ale pro ty, co chodí v terénu, to jednak je asi obtížné (nevím, jak přenosná jsou ta 
zařízení a jak plošné pokrytí online?), druhak ale někteří z nich častěji dělají "na ruku, bokem"... ("Za hotový je 
to levnější...") Drobné podvody jsou drobnější problém, než ty závažné... 
 
spalovna odpadu - někde to být musí, všude to v sousedství nechtějí... Při vysokých teplotách se to spaluje bez 
škodlivých splodin (resp. s méně), narozdíl od doma v kotli... Leckde zejména v Africe nebo v Asii hážou 
odpadky na zem, do řek, do moří, všude... Řekl bych, že naše řešení je lepší... Recyklujte, budoucí Suroviny 
vytříděné zakopávejte do Ložisek, méně se toho bude muset spalovat... " Hluk, prach a nárůst nákladní 
dopravy. - na elektriku nebo vodík to bude čistší, ještě tak jednu generaci spíš než dvě, odhaduji...?? "největší 
spalovna komunálního odpadu u nás" - aha, a to nemůžou udělat někde dál od města ?! To se zase nedivím, že 
protestují... 
 
"o táboru ... v Letech u Písku" - už dávno si nepamatuji, že by někde zaznělo, že ten tábor patřil 
Schwarzenbergům, ne sice k té větvi, do které se ten náš kníže narodil, ale k té, ke které se dobrovolně přidal 
adopcí ... že tam po polomu v knížecím lese potřebovali levnou pracovní sílu, tak si tam udělali ten tábor... 
Taky jsem si vzpoměl - Leckomu lépe prospějete, když mu dáte Práci, než když mu dáte Almužnu... 
 
"Rok vězení a film Bambi za trest" - zajímavé... Leckde jsou pytláci problém, třeba u ohrožených druhů, jinde 
jen kradou to, co by zastřelil někdo legálně. "řezal hlavy" - a co s tím dělají jiní lovci?? (K brutalitě na zvířatech 
se dostanu jindy...? Gandhi - nepřesně - velikost národa se pozná podle toho, jak zachází se svými zvířaty... 
Jsem 25 let vegetarián, i když už ne tak radikální... Některé skupiny lidí - kteří pracují svaly - maso jíst zřejmě 
potřebují, naopak ti, co pracují v sedě mozkem, z toho jen tloustnou... A pak jsou velká koule třeba prasečího 
tuku, ten se narozdíl od rostlinného ani nemusí rozkládat a znovu skládat a rovnou celá vlákna a molekuly se 
dají ukládat do těla... (jen některé, některé se přestavují...) Jste to, co jíte... Doslova... -- Kromě Dělníků, ti 
naopak potřebují energii, kterou tělesnou zase spálí a vyloučí... Je potřeba přizpůsobit příjem energie výdeji...) 
 
"kolik peněz se podařilo vybrat ... co ... výbuch poškodil " solidarita je správná. Děkuji těm, kdo pomohli. 
 
"rusko-americkou smlouvu o likvidaci raket středního a dlouhého doletu" - je to INF treaty...?? Tříska a trám... 
A ovšem Americké zbrojní koncerny se již těší na nové kolo zbrojení, a je vidět, kdo je tam pánem... 
 
"ze státního rozpočtu ... Akademie věd ČR" - jistě je dobré Vědu podporovat, nechceme být jenom Montovna, 
chceme být na Špici... 
 
"Polský... novelu zákona o Nejvyšším soudu" - tak nějak jsem před lety četl, jaký je/byl v polské justici 
Klientelismus (mezi soudci navzájem a přijímání nových), už si to nepamatuji přesněji... Tak nějak ale možná ti 
Poláci vědí, co je s tamní Justicí... Nevím, nesledoval jsem to v poslední době podrobněji než tu půlku, co sdělí 
ČT24... 
 
Soudce ... do Důchodu - zrovna když je ke stáru nejmoudřejší, o dost dřív než začne být senilní, proč by se měli 
posílat do důchodu nuceně ?! 70 let pro limit věku zaměstnání nejen Soudce je nesmysl... Nutit je pracovat tak 
dlouho nelze, leckdo rád půjde do důchodu, leckoho by ale bylo škoda (pro Společnost) do důchodu posílat 
nuceně ... 
 
"kamerový systém ... automatizovaně ... pokutu ... bezchybně" - víte, ty automaty určitě půjdou brzy udělat 
tak, že sotva uděláte malou chybu, tak to robot/automat vyhodnotí a lup, přiletí pokuta... Parádní bič na 
všechny ledabylé i na rošťáky i na šmejdy... A to uvidíte, jak pak budete poslouchat ! (myšleno ironicky pro 
zvýraznění problému) -- Tedy když je někde opakovaně problém s přestupky, tak se tam takový bič nainstaluje 
a pomůže to... (problém-řešení-pomůže) Kdyby měl být všude, tak to je nefér buzerace... Drobné rošťárny a 
ledabylost se dají tolerovat, v mezích a podle okolností - jenže automat obvykle "podle okolností" lidsky 
nezohledňuje... Je to takové ne-lidské donucení... "namátkově kontrolovat strážníci" - to bývalo lepší... 
Pomáhat a Chránit - je Dobrý Štít... (a ovšem na lumpy musí být přiměřená přísnost... Váš Klid a Bezpečí chrání 
především všichni ti Čestní a Hrdí Strážci Pořádku...) Rada: Přiměřeně... (okolnostem, 
závažnosti,opakovanosti,atd...) 
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China potřetí - dnes to byl nějaký Čínský den... Plánovaná ekonomika být problém nemusí, a leccos řídí 
Odborníci (a Byrokrati) a není tolik rozdíl, jestli je tam nominuje Strana po volbách nebo Strana bez voleb, toho 
Odborníka si Lid stejně nevybírá...(?) Ostatně ty Euro-Byrokraty, kteří to tady řídí a sepisují desetitisíce stran 
vyhlášek, a kde se lobbuje, a dohadují parametry, tady také nikdo skoro nevidí a vůbec nevolil... Akorát ti 
Číňani k tomu musí salutovat a zpívat v šicích, a ovšem o korupci v Číně jsem slyšel o dost horší, než asi ani 
neslyšel o korupci v EU, tam nic podstatného asi neprasklo a nikoho neodsoudili...? Buď jsou v Bruselu všichni 
tak čestní, nebo umí Čínský systém lépe zametat šmejdy ??? Ne, Čínu bysme tady rozhodně nechtěli, nebo 
rozhodně ne se vším všudy... Tam už (prý) mají kapitalistický socialismus s monarchií (Císař Xi) a šlape to jak 
hodinky (proof-of-concept - funguje to...), ale je tam nesvoboda a špína (ekologie) a bezduchá společnost, a 
odporný vkus - pozlátka bez obsahu (viděl jsem asi jen parodii). Je otázka, nakolik to (nesvoboda) je dané 
tamním přemnožením a multi-kulti? 
Ne - problém je v něčem jiném: Pokud vymýtíte Duchovno jako v Číně, tak to tu bude Bezduché jako v 
Číně - viz...! 
Když vymýtíte umělce, bude všude jen levný kýč... 
Tzv. "Kulturní revoluce" která byla jen bouráním soch a vymýcením Duchovna a Umění... Udělali z lidí roboty... 
Skoro... (A ovšem též nesvoboda především pojmenovávat problémy, jenže si to prostě nenechali 
destabilizovat... Pokud je Pravda Zakázána, žijete ve Lži...) 
(Teď teprve lituji, že jsem si Čínu moc neprohlédl, ani jsem je oslovovat nechtěl, ti stejně mají svůj Program... 
ale odsud se na tom dá leccos ukázat, extrapolace kam co vede a proč...) 
 
"superlaser L4" - fajn, že jsme na špici nebo se o to průběžně snažíme... jsme dobří (jako národ)... a ovšem 
věda se dělá anglicky a může spolupracovat celý svět... Což neznamená, že proto opustíme všechny své krásné 
jazyky, nebo místní odlišnosti atd... 
 
"se schodkem 40 miliard" - v roce 2008 a násl. byla krize, a pana Kalouska ocenili, jak nejlépe umí šetřit 
"Austerity". Krize u nás byla horší, než u sousedů na Slovensku a v Polsku. Pak za ČSSD zaměstnali lidi ve 
státní správě a rozproudilo se to, a konjunktura u nás byla lepší, než u sousedů okolo... Někdy bývá přínosné si 
porovnat regionální statistiky a různé přístupy... Přesně si to nepamatuji, možná u sousedů zase dělali něco 
jiného a má to víc souvislostí, od toho jsou Ekonomové, aby to sledovali a poučili se... Paní profesorky Š. bych 
se zeptal, nebo jiných a porovnal názory těch, co tomu rozumí lépe... 
 
"00:47:27 # A Valné shromáždění OSN potvrdí globální pakt o migraci. # 00:47:31 V tomto případě ale Česko 
plánuje hlasovat proti. # 00:47:38 A teď už sport, třeba fotbal. " 
Tu nejdůležitější a ostatně i způlky nejhorší, způlky zatím dobrou, zprávu dne (na Ortelu existence našich 
potomků se zatím nepodílíme, ale jinde už to podtrhli a sečtou) 
si nechali úplně nakonec, 
a věnovali jí celých 11 vteřin, 
skoro v jedné větě s Fotbalem a pěknou blondýnou... 
(ještě že čekávám až na konec, abych si prohlédl, jaké má zrovna ten den šaty, pak zbytek - sportu moc 
neholduji, každý máme své zájmy...) 
 
---- 
Je to poněkud zpřeházené - v tomhle pořadí (skoro) to vysílali a taky mě to přimělo k dalším úvahám, je to 
tady (můj text) dlouhé, ale, inu, Komentuji to... 
(a z některých poznámek - možná pochopíte, proč mám na něco částečně-spravedlivý hněv...) 
(jenže jsem to pak postupně doprostřed doplňoval a rozváděl, ale myslím, že jsem napsal to, co bylo potřeba 
napsat... mohlo to být lepší, ale tlačí čas...) 
 
(Děsí mě to, jak se to vyvinulo, taky jsem původně jen plánoval komentovat ty Události ale splácal jsem do 
toho pak leccos, ale už jsem dnes unaven to měnit...) 

Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od P.A.Semi » 19 pro 2018, 07:59 

> Zemědělské dotace ... gigantické zemědělské podniky ... soukromé rodinné farmy 
Snižují ale ceny potravin u spotřebitelů...(?) Nevím... Malá farma je potřebuje... 
(Konkurence-schopnost ne-dotovaných vedle dotovaných je snížená a nefér soutěž - a pokud tedy něco chceme 
podporovat a něčemu zamezovat, tak by se to dalo ospravedlnit a dohodnout a řešit Pravidlem na kterém je 
Shoda...) 
 
Jen mi přišlo ale důležité, že EP vs Babiš: 
1. je to odveta za migrační kvóty (ten střet tam byl i před tím, ale vytáhli to zrovna teď) 
2. nesprávně a nespravedlivě to zdůvodnili... -- pokud je platit nechtějí, ať se dohodnou a změní pravidla 
 
Ale jako politický Princip: 
Není střet zájmu v tom, že vládne zástupce Podnikatelů. Byl jsi dobrý v malém, vládni ve větším... -- zase 
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zkomoleno ale je to citát z Evangelia teď nebudu hledat doslovné znění... Čímž nemyslím, že by neměl vládnout 
kdokoliv jiný, ale ani ten Podnikatel nemůže být vylučován... 
V Bruseli jsou Bolševici, Kupčíci Podlých Zájmů -- někteří, spíš kolektivně, a těm by právě vadilo, že někdo jako 
Trump a Babiš atd, kdo nemusí žebrat o podporu Kampaně u Oligarchů, se může dostat do vlády... 
 
  
Pokud si přihraje nějaké dotace nefér, tak samozřejmě bude příslušně potrestán za Podvod nebo já nevím, na to 
jistě mají být mechanismy, 
ale máme Presumpci Neviny jako základ Západního Práva a je důležitý 
 
>Hanlonova břitva 
To promyslím zítra (tedy pro vás dnes odpoledne) - možná leckomu křivdím... 
Četl jste Protokoly S.M.? 
Nebuďte naivní, že světu vládnou Hlupáci... To si myslím... 
 
---------------- 
Mezitím - když jsem vám vyčítal podporu LGBT - lépe zformulováno (možná i kompromisněji, o trošku méně 
jednostranné proti... a o drag-story-hour naopak tvrději... ale do toho minulého příspěvku jsem to lepit zrovna 
nechtěl) 
 
K těm LGBT - milovat se mohou dle libosti i bez Manželství. 
Pokud mají Byrokratické problémy s pouhým Registrovaným Partnerstvím, 
tak problém jsou ty "Byrokratické problémy" a ty se jistě dají pojmenovat a napravovat, 
ale z hlediska Symboliky, která je důležitější než si připouštíte, 
nelze snižovat Manželství k nim stavěním je na roveň... 
(Dřív a dosud u Katolíků to je "Svátost manželská" a když jste z toho škrtli 
tu "Svátost", je to poněkud škoda... Přemýšlejte o tom...) 
(Ale i jinak, jedni jsou Prospěšní a Žádoucí, a druzí jsou jen Tolerovaní...) 
(A ano, je třeba Chválit Dobré a Zahanbovat Špatné a směřovat tak Kolektivní Preferenci...) 
 
(A ovšem cizí děti kazit nesmí - příklad viz Drag Story Hour - je zlá a škodlivá podlost, indoktrinace špatnosti, 
i když oni to třeba někteří už ani nedělají se zlým úmyslem a jen jsou pyšní? Ne. děti kazí zcela záměrně... 
Indoktrinace... 
V dětských očích ale vypadá ta zrůda (zmalovaná rohatá karikatura ženy jak vystřižený démon z časopisu) jako 
zajímavá a láká je to taky si to zkusit... 
 
konkrétně tahle je první v google http://www.sfweekly.com/culture/bloviat ... tory-hour/ 
Co je "bloviating" ani nemám ve slovníkách asi to nebude slušné, "Conspiracy Theorist" je zákeřná nálepka, 
"Really" je přesvědčování, "Hates" je lež a zlá podlost - to naopak oni nás Konzervativní nenávidí, my na ně 
máme Spravedlivý Hněv, jejich "Drag Queen" je zmalovaný rohatý démon s rohy, karikatura ženy (je to chlap), 
"Story Hour" je tady indoktrinace... Čte jim třeba příjemné a zajímavé pohádky, a ony zatím obdivují ty rohy a 
to zmalování, v dětských očích velmi zajímavé... 
Jo, zrovna tahle je ad-extremum. Sice ty děti neznásilňuje jako leckteří, ale znásilňuje jim Duši. 
Když koukám na první řádky textu toho článku, hned na první dvě ne-zcela-fér urážky, a pod tím polopatě 
vysvětlováno pro dětské čtenáře, jaký je ten Alex Jones debil a pošuk... Diskreditační kampaň...) 
 
Alex Jones - je zpoloviny pošuk, ale leckterá jeho varování jsou reálná. Pak na Infowars je ještě mladý kluk, co 
má dost inteligentní a kultivovaně přednesená videa. Ne nadarmo mají cca 3-5mil sledovanost, a i oni pomohli 
zvolit Trumpa, a leckomu jsou příjemní jak osina v pr... 
 
Takže první, co v google-images o "drag story hour" najdu, je do extrému zmalovaná abych na ni kliknul, 
diskreditační kampaň proti politickému oponentovi Režimu A.J. 
(tak já jsem ji tam hledal, protože zrovna tuhle fotku znám i od jinud a měl jsem na mysli...) 
 
---- 
 
Je správné, že v Rusku je zakázaná veřejná propagace homosexuality..., 
Doma ať si dělají co chtějí (to je tolerovaná svoboda), ale stavět to na Odiv jako Žádoucí Vzor tedy ne... (to je 
zamezování ubližovat a kazit nezkažené) 

Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od Martin.Kucera » 19 pro 2018, 08:43 

Oznámení moderátora: 

Upozorňuji, že od viewtopic.php?p=595598#p595598 zde totálně offtopicujete a bude to 
odstřiženo. 
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Fórum
Příspěvek od P.A.Semi » 20 pro 2018, 08:00 

Jsem Rošťák i Ledabylý ale ne Lump. (tohle ještě několikrát zopakuji, protože to je důležitý rozdíl, protože s 
Rošťáky a Ledabylými se zachází jinak než s Lumpy, podle okolností)  
 
A ačkoliv jsem určitým způsobem Vzor, já jsem i (zdánlivě) Špatný Vzor ale ne Zlý - i v tom je někdy rozdíl... 
(zkažený v něčem ano a v něčem ne a máte zkreslené předsudky, co je a co není špatné a proč a kdy. Jenže 
věci, které nyní dělám, jsou opodstatněné. A nikdo není dokonalý...) 
 
Pro kontext zde uvádím, že jak si i můžete výše přečíst, Piráty tu nyní Vydírám ztrapněním a rozbitím jejich 
Ideálů, kdyby se mě pokusili odstřihnout, a navíc jsem to slíbil jako časově omezený Happening, taková 
Fraktální Demonstrace (což i rozvedu, měl jsem to více rozepsané ale zase jsem ten text vyhodil), takže i když 
jim to třeba není milé, tak se mnou nyní nemohou zamést spravedlivěji (je to i váš waiver, že kdyby vám někdo 
vyčítal, jakto že jste mě nezastavili hned a ostřeji, když říkám věci, které se leckde neříkají nebo dokonce je 
zakazováno je říkat, atd...) 
 
Rozumná Diskuse na Internetu se ale vede jinak, té tu měli snad dost a třeba i budou... (tedy třeba 
netapetujete ale dáte prostor k diskusi... já tu byť původně přišel diskutovat nebo se to neplánovaně vyvinulo, 
ale z pozice Silnějšího (nebo diskusně-brutálnějšího) kterou pochopíte tady nakonec i jen Kážu a nikdo to 
neposlouchá (já vím že někdo ano), ale kdykoliv uvítám proti-argument a rozvedu ho...) 
 
_Trollové mají své Žvanírny a ne Roubík_, a do Seriózního se nepletou, i když výloha je skleněná 
(transparentní). 
Skleněná výloha a mírná transparence je možná tam, kde jsou inteligentní a slušní lidé i hosti, ale stádo 
vzteklých třeba goril i se samopaly uhlídáte jen sotva, kde zuří boje a trolové, výlohy jsou pancéřované... 
 
Jsou i žvanírny trollů a je to tak dobře. Místa tak svobodná, že se tam říkají i věci, které tady v Evropě ani 
nesmím říct které, ty především, ale i se tam najde spousta zakázaných informací, odkazů na filosofie, 
svědectví o různých špatnostech, a samozřejmě i spousta hoaxů a taškařic, věci nechutné a ještě nechutnější, 
perla jen sem tu a tam v hnusném blátě, atd... (Ve fyzické společnosti, žvanírna je i venkovská hospoda, kde se 
taky nadávalo a vedly se opilecké řeči atd...) A i v Evropě nebo na českém internetu jsou leckde žvanírny více či 
méně (nechci urážet, ale doplňte si), protože nejsme všichni kultivovaní, jenže do takové nemělo smysl nosit 
to, co zrovna nesu tudy, a nechat si to od kdejakého opilce sprostě komentovat... Na další stranu, je opravdu 
dobré, když Články v Médiích mají prostor pro diskusi čtenářů (mohly by mít i pořady v TV na webu prostor pro 
komentář a palcování v průběhu i zpětně?), protože je tam i možnost vyjádřit nesouhlas a pochybnosti a je to 
tak vyváženější, když se to přečte i s namátkou názorů čtenářů. 
(Taky v těch žvanírnách trollů se dá stáhnout lecjaký šmejd nebo perly... Třeba velmi kvalitní Porno - to když si 
chcete (nechcete, ale tak to je...) vypálit sexualitu, i když Obrazy Krásných Žen jsou i Krásné, s mírou...) 
(Andělé nebo Náhody nesouhlasili i když jsem to psal, i když to chtěl smazat... spadl papír, lupla elektrika...) 
(Třeba mezi spoustou informací i spousta hoaxů, nebo informace co vypadají hodnověrně ale nesprávně 
interpretovány, atd...) 
 
Takže neztrapníte se, když mě z topicu, kam jsem vstoupil (protože to zčásti jsou i připravované předpisy, i 
když jinak než si na první pohled připouštíte, a protože já tu nejsem Troll ale Ideolog, a v Archetypální rovině 
bojuji Slovy - což by si mohl myslet o sobě leckdo, ale já jsem to kultivovaně dokázal), přesunete do nějakého 
nedůležité kategorie, kterou si budete muset zavést pro žvanily, které zrovna nechcete úplně smazat protože 
úplně off-topic nejsou, protože tu vskutku připravuji Reformy a jsem z určitého hlediska zajímavý dost na to, 
aby se to nemuselo hned mazat... 
 
Obzvlášť kdybych svým vzorem upozornil i troly, že je tu skleněná transparentní výloha, což jsem nechtěl ale to 
je nevyhnutelné, že na váši otevřenou transparenci upozorním. Je snad chyba, že říkám: "Hele, skleněná 
výloha." Nic ani víc kdybych neříkal, a kdejaký blb se najde, co by ji chtěl rozbíjet a škodit, takže i na ty musí 
být přísný metr. Takže ano, jsou i jiné Skleněné Výlohy, místa Transparentní a Otevřená, zejména tam, kde se 
pohybují Slušní a {Inteligentní nebo Zastrašení} lidé... (Off-topic hrubě: inteligentnímu člověku řeknete jednou: 
buď slušný, blbovi párkrát rozbijete hubu a taky bude slušný -- rozdíl třeba ČR vs. AfroAm ale i jinak... a 
netřeba individuálně někdy stačí i kolektivně na exemplárních příkladech) 
(Off-topic poznámka pro IT - mě elektronika slouží, nesloužím já elektronice... I když tedy piluji nástroje... 
Prostředek, ne Cíl...) 
 
... 
Dále - tady s vámi diskutuji na vaší úrovni. Jinde s křesťany veřejně (online) diskutuji jinak a jinými argumenty, 
jinde osobně třeba jen blaženě přibrukuji k libým zpěvům (protože zpívám falešně ale rád ale zas to nekazím...) 

Jen to vysvětluji, protože pak budou chtít tvrdit, že tohle psal a tohle ne, a to z různých důvodů. Vy zatím 
nedoceňujete, že budou. Plagiát je snadný... Co jsem psal, je včas (v čas, timestamp, checksums) 
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checksumováno u mě, na internet píšu z téhle IP (a vyjímečně z druhé) - mimochodem různá fóra mají dobrou 
vlastnost, že se tam píše email a ne heslo, který se nezobrazuje ale moderátor může snáze odhalit podvod, ale 
je to jen omezená ochrana protože pak ten email také není tajný... 
Co jsem řekl, řekl jsem. (Co bylo to bylo) a Historii měnit nelze, i když leckde lze Falšovat její Obraz... 
(Aktualizace: do toho fóra křesťanům to napíšu asi až po Vánocích, nebudu jim rušit Svátky (fraktál), ale 
bohužel to tam stejně skoro nikdo nečte, třeba to tam napíšu zítra nebo teď nevím...) 
 
Narozdíl od vás ale já jsem studoval i různou Magii a Kabalu a Astrologii a Teurgii a další v Neviditelné 
Univerzitě, četl i různý svitky (třeba Nag Hammadi, Gnostiky apod), ale všechno mi to, stejně jako i leckteré 
vědecké obory, chutnalo ale v žaludku mi to všechno zhořklo a něco i znechutilo (třeba Astrologie, a (a nejen) 
protože se zabývám dynamikou slunečního systému, třeba Levi, ale zrovna ten mě poslal ke Křesťanství, prý to 
je nejlepší Magie Ducha, a ovšem i ten Levi mi zhořknul), ale nakonec se to nějak alchymicky přetavilo a leccos 
jsem pochopil, leccos je prostě jen hezký ornament... Vy tady, Ateisté, nevíte, jak se Sochá Krása Ducha. (Ale 
já jsem jen Šedý ½, "Krása Ducha" mluvím o jiných... Já narozdíl od těch Krásných Blažených jsem ale vstřebal 
a přetavil i leckteré Zkažené. Ani tu nezmíním, co považuji Duchovně za Nejlepší a Proč a za jakých okolností, 
protože nechci ostatní vylučovat, protože DTD DTL - jak kdo jak co jak kdy ...) 
 
Děkuji ČT, co řekli o Adamu Š., i děkuji Andělům (nebo si myslete Náhodě), že mě zrovna poslali na záchod 
kolem televize, abych si to poslechl... (zrovna když už jsem si formuloval ten předchozí odstavec v duchu) Ano, 
o toto se také tady snažím... Tedy jinak ale tak... Ty obrazy jsou pěkné... (Leckteré Obrazy jsou Krásné a 
Prospěšné...) 
 
V Duchu - já teď pracuji jako Myslitel. Radši říkám Filosof, lidé se méně Uráží. Zaměstnání mám na několik 
hodin za měsíc (protože jsem téměř IT-důchodce, projekt skončil ale firma mě nevyhodila protože pořád jsem 
poněkud užitečný, ale moc práce nemám, protože tak jsem si to i zařídil - je fajn být nevyhoditelný ale 
nezneužívat to tak, aby stálo za to hledat náhradu), a zbytek času si jen Hraju (tedy dělám si nástroje a 
zpracovávám data a obrázky, btw mám tu Gb PAS zdrojáků většinou mých a 2.5M jpegů většinou vědeckých - 
sbírám Série - ale i bižuterie) nebo Čtu, nebo jen Přemýšlím... 
 
To jen na okraj, souvislosti... 
 
Tedy, já nemám Schizofrenii, já jsem Duální. Nemám Paranoiu, já jsem Robustní. (Mám to mimo jiné jako náplň 
a podmínku Práce, protože v IT - Chyba bývá nejčastěji skryta na nepravděpodobné straně IFu a zeptejte se 
ITáka co to znamená - protože IT zabezpečení se dělá s paranoidně-robustní precizností, ale stejně to nemusí 
stačit, ale diletant je mnohem zranitelnější...) 
To mimo jiné proto, kdyby někdo chtěl tvrdit, že jsem Šílený a přijet mě zavřít do Blázince. (To není Paranoia, to 
je Zkušenost.) Kdybyste mi chtěli diagnostikovat F200, tak sem ani nemusíte jezdit. Kdybyste přesto měli 
potřebu si na mě takto došlápnout - jsem Dobrý Sluha Lékařů, ať mě sem nejezdí zatknout Dráb a Sanitář (oba 
byli milí a korektní, ale ...), ať přijede rovnou Lékař (ne -ka!) a můžeme Diskutovat na Úrovni, jinak ale dávám 
předem Revers na jakoukoliv vaši Léčbu nyní, a byť bych byl Nemocný, nejsem Nakažlivý a na Revers mám 
Právo, a na Svobodu Slova mám Ústavu a ne Ústav... (Ostatně od té doby máte moji kostru zepředu i zboku - 
spokl jsem ve strachu z leaku nebo zabavení μSD a pak ji týdny hledal v hovnech, no snad to nesnímáte abyste 
to vyhodili...) (Ať to nikdo nikomu tehdy nevyčítá, bylo to spravedlivé a správné a možná i andělé to tak chtěli, 
inu, bylo to poučení...) (Dodatek: pokud sem pane MUDr. chcete přijet, prosím spíš odpoledne než ráno...) 
(Dodatek2 - ano, prosím, pošlete mi sem nějakého Svědka z řad Lékařů, spíš mladšího (4x), kterému budete 
Věřit...) (Pozn2 - jestli mě někdo přijete uklidnit (vypnout) injekcí, tak se ho pak ptejte: proč?!) 
 
(A ovšem ačkoliv by sem leckdo mohl přijet, nejezděte sem... Nebo si sem pošlete Zástupce Stavu? Ovšem 
osobně a "z voleje" to nebude mít tu kvalitu, jako veřejný dotaz na internetu, který mám čas zformulovat a má 
to hlavu-a-patu tak přiměřeně) 
 
 
Co bylo, to bylo, a co bude, to se uvidí... 
 
A ovšem dělám (jen) co umím (jen) přiměřeně důkladně... (A mnohdy jsem prostě ledabylý...) (Někdy jsem 
důkladný...) (Nikdy ne dost...) (Aktuální průběžná pečeť historie 7f0757210d4de..b8db38923 Děkuji 
J.Assangeovi za to, co mě také naučil... Budete ten zbytek čísla hledat? proč? Kdyžtak bude zítra (někdy příště) 
další, do takového čísla se vejdou všechna minulá čísla ale ne všechny se z toho dají dostat zpátky... Spíš tedy 
když je takhle smícháte, tak ty původní se z toho už dostat nedají... Obsah je ale celý ho tedy nedostanete, 
stejně by se vám nevešel a je z částí dost upatlaný... [leckterá špína se dá dolovat - ekologie] Čím je to číslo 
(hash) kratší (zkrácenější), tím víc se jich tam vejde, a do nuly se vejdou všechny - znásobením... tedy v nule 
jsou po vynásobení všechna čísla, ale žádné už tam nenajdete... 0 == [∞] * 0 ?? teď nevím, jako vzorec si to 
rozmyslím později... ) 
 
Jednám svobodně a dobrovolně (a dobro-volně s Láskou a mou zbraní je Pravda), a i když bude nebo by mohlo 
být snadné mě přinutit třeba vydíráním (vy ani nevíte, jak a čím jsme vydíráni - neptejte se, leckteré věci je 
lepší nevědět, kdybyste bývali věděli, co nevíte, bývali byste si přáli, abyste si původně nepřáli to chtít 
vědět...), ti, kteří tu možnost mají, vědí, že ji nezneužijí, protože znají Cenu toho, co Nesu... Zkažené řešení 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 38  
 



nepomůže... (Budu se snažit ale nejsem Dokonalý) 
Vám nejen ve Fóru - anonymně palcovat je užitečné vyjádření Kolektivní Preference, ale jsou palce nahoru a 
dolu jejichž váha a dopad je přiměřený možnostem, třeba Moderátor ve Fóru má palec dolu to tu Smazat, ale 
tomu jsem vysvětlil, proč to neudělá, nebo ne předčasně, a já věřím, že nakonec dostanu palec nahoru nebo 
jen nebude potřeba ani užitečné projevovat nesouhlas... Já také znám Cenu svých Hobitínů od Vesnice přes 
Krajinu až po Planetu (jsem Fraktální), a ovšem leckteré Damoklovy Meče se budou Škrtat a i A. Pike se 
dobrovolně vzdá Dědictví a všichni se budou Radovat... (měl jsem takový sen, od Andělů(?) jsem ho dostal v 
Blázinci k Narozeninám nebo mi ho tam podstrčil někdo jiný?, kde se tohle přesně stalo (což ale v tomto 
případě mohu i dokázat, protože jsem si to ráno zapsal a pak vyfotil, a taky mohu dokázat, kdy a jak dlouho 
před tím jsem na to jméno jen okrajově narazil), a až po čase mi to došlo a postupně víc) (Ne, mě nemohou 
vydírat žádnými drobnostmi, mě už teď nemohou vydírat ničím větším) (A ovšem, já nechci štvát davy, mě 
moudrost moudrých přitaká a i ten Pike se vzdá dobrovolně) (A ovšem leccos se bude škrtat a příjemné to 
nebude, ale já věřím, že ti rozumní si žluté vesty sundají včas, nebo je budou nosit symbolicky na vyjádření 
nesouhlasu, který ale bude pokojný, nebo!) (Hele, ukradli jste-jsme žluté vesty silničářům, mohou nosit 
oranžové...) 
(A k tomu podotýkám, že: 1. předem jsem odpustil tomu, kdo by se mi pomstil nebo přerušil Individuálně, 
mého Kata si suďte podle svých Zákonů (a Agentům podotýkám, že jim to možná Šéf Vytmaví), ale 2. svolal 
jsem Kolektivní Trest na ty, kdo by se mi chtěli mstít Kolektivně, a myslíte, že ještě budete mít někoho, kdo by 
vám Odpustil?) (Pro ty, kdo se Kolektivně Nemstí nebo si myslí, že zbytečně plácám, jen nechápou...) 
(K Legendám jen na okraj, že ty Programují Fraktálně, všechny všechny Kolektivně, i když leckteré tu byly pro 
mě, ale já vám je neberu... -- jen asociace o programování Civilizace, to jen jako upozornění, že dělat Špatné 
nebo Zlé Legendy je Hloupé nebo Zlé... Pohádky učí všechny Prince jít Líbat Princezny a nevezmete jim to a 
neberte jim to... Neuvědomujete si dopad Legend rozměru třeba Pána Prstenů nebo Alchymisty nebo Malého 
Prince ... ... ... včas, nebo naopak Hvězdných Válek a Špinění Prvního Řádu s Hexagramem na Programování 
Liberálů, nebo oplzlé pro oplzlost lidí (takové sice naštěstí rozměrů legend nedosahují ale) atd...) 
(Můj Boj je i opravovat Chyby... -- poučit se z Chyb -- to sem nepatří ale) 
 
Na další stranu, mým nebezpečím může být Pýcha - leckterý Moudrý, vědom si své Převahy, se stává Arogantně 
Pyšným... (Na okraj podotýkám, že jsem Očkován proti Pýše, i jsem Očkován proti Sebevraždě, a to co dělám, 
dělám proto, že si myslím, že to má Důvod) 
 
Tedy jistě se mohu i Mýlit, já nemám Patent na Pravdu, já mám Informovaný Názor a jsem Dobrý Křesťan a 
Dobrovolně Nelžu. (tedy znám (nebo si umím představit) mnoho mnohem lepších Křesťanů, ale já tedy aspoň 
chci být Dobrý Křesťan, a ti Nelžou, ale je možné je k tomu Donutit, třeba Vydíráním... -- chápete, že to 
neříkám kvůli sobě ale protože to právě tak je potřebné říct? myslíte-li, že nyní chápete, ne, ještě to nechápete 
dost, i to má více Dimenzí...) 
 
Pokud si ale myslíte, že všechno chápete a je vám to teď jasné, tak buďte si vědomi svých obzorů, leckdy 
oceňte i jiný úhel perspektivy, atd... 
(A jen Hlupák věří Pochybnému a Blažený Krásnému, ale Inteligentní neignoruje Důkazy, a samozřejmě leccos 
se nedá Dokázat a ovšem dá se dokázat, že se nedá dokázat, což neznamená, že to je vyloučené, ale leccos je 
Prospěšné a i to se dá přinejmenším Pochopit nebo Vycítit...) 
 
Pokud si myslíte, že zneužívám velká písmena, tak 1. měly to být Ideje Univerzálie proměnné, nebo 2. jsou to 
Pojmy, 3. naučily mě to Banky ve svých Smlouvách o vzájemné Důvěře (jen na okraj, mě si nekoupíte, byť 
sedím tady v Čechách, já pracuji pro Svět a polovinu Nekonečna odteď dál, tak funguje Čas, a nebude to Levné 
ale Spravedlivé, na další okraj, já pracuji v rovině Archetypů a v parametrech to jsou Odhady Amateura, a 
nechoďte mě přemlouvat i když na argument veřejně ve Fóru veřejně odpovím, ale je Dobře, že to zatím 
Ignorujete a nikdo mi do toho nekecá, a ovšem já nejsem Ekonom ale Filosof Ideolog), 4. narozdíl od všech 
těch studovaných Filosofů, kterých si také vážím nebo jak-kdy, já na to mám jen Samostudium - ale také 
pochopíte, že to jde buď do hloubky, nebo do šířky, a leccos má své meze nebo výhody... 
 
Bohužel a i vám se omlouvám, nepřipravoval jsem se, marnil jsem čas připravováním (většinou různých 
zbytečností)... A ovšem mám špinavou Berlu a nejsem Bílý... (tedy jsem šedý, tedy geneticky růžový, to (ať) je 
láska - Pink is Color of Love, not Hate, (and White of Light or Bones?), and we are not Supremacists, we are 
Supreme Collectively... And neither wrath is hate, or it depends on circumstances... Vevnitř (třeba na kostech) 
jsme všichni Bílí...) 
 
A k tomu (nyní) maximální Zkratka Křesťanství - "Ježíš Kristus nepřijde, jednou byl a již vždy bude..." 
(Jednodušeji a přesněji to říct asi nejde... Tedy, dají se z toho dělat i výtažky...) (Inu, leckteré Zpěvníky vám ale 
nějaké Kolegium bude Aktualizovat...) 
(Ale další Zbavitele vám třeba Bůh pošle včas...? Inu, modlete se a/nebo doufejte... A ovšem leckdo bojujte 
Pravdou, a s Láskou především, která ale nevylučuje Přísnost, i když je otázka, koho a proč chcete nebo je 
potřeba Bodat Pravdou... Hadi a Hloupí Špiní Lží, ale mýlit se může leckdo...) 
 
(Omlouvám se, že jsem to tak všechno zamíchal dohromady...) 
 
(Aktuální pozorování - mé malé kočky mi utíkají z domova, což normálně nedělají, velké klidně pospávají... Já 
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sice vím, co mi tím kdo chce říct, ale fakt nevím co s tím dělat... Já teď nemůžu křičet Vlk... Vy bohužel 
nechápete L1941... a já doufám a věřím, že to tak nedopadne, sázka sice je ale oni ty zlé legendy taky 
škrtnou... H za H, WDC~J? za GC...??? je mi odporné být mstivý... pokud nechápete nebo tomu nevěříte a já 
taky pochybuju, pusťte to z H lavy...) (Já mám řešení radši v rovině Ideologické a Archetypální a Kompromisy 
budou Přijatelné, tak se se spouští neunáhlete, prosím...) (Pokud nemáte ruku na spoušti, netýká se vás to, a 
já své praky již spustil předtím, já teď také nemám ruku na spoušti) (A ovšem co to IRL znamená na různých 
úrovních mohu vysvětlit, jednomu nebo dvoum osobně) (Já nikomu nehrozím, jen opatrně navrhnu ty 
Kompromisy) (Pokud to nechápete, vydírají nás, netušíte ani čím vším koho všeho, lecčíms leckoho, tady i tam, 
nic jiného než kompromisní řešení nebude možné) (Pozn. - mě už Mocní tohoto Světa nemůžou vydírat víc... 
Mučit mě sice mohou, ale to leda jako pomstu nakonec... Zase i než mi tohle došlo, tak jsem ráno načrtnul ten 
ideologický kompromis, timestamp mám) (Pat půjde nějak vyřešit, zformuluji návrh...??) (Pokud si myslíte, že 
je to blbost, pusťte to z hlavy, ve vaší úrovni to je nesmysl.) (Aktualizace toho pozorování, ony ty malé kočky 
pořád běhají dovnitř a ven... - nechcete poslat třeba děti lyžovat do hor? mají zimní prázdniny... já vím, vánoce 
kvůli mě přece nezrušíte... já fakt nevím... Ty kočky třeba navádějí andělé, aby mi něco naznačili... Já to jen 
pozoruji, a teď říkám, co moje kočky zrovna už cca hodinu dělají... Pokud si myslíte, že andělé neexistují, třeba 
jsou prostě jen vystresované že nespíme...) (Nemá smysl utíkat, nikde se nepíše kdy se to spustí a přece se 
neodstěhuji, ale když vám řeknu: pošlete občas letos v zimě děti z Prahy na výlet... Ať tak nebo tak to není 
neprospěšná rada, nelze křičet Vlk...) (Aktualizace pozorování: všechny ty kočky klidně spí, jedna nevím kde 
je...) (Nešířím poplašnou zprávu, jen navrhuji: pošlete občas děti na výlet, je jedno kam... Kdyby nic, aspoň se 
projedete... Jestli se zvednete všichni, tak bude nepříjemný dopravní kolaps, a ono nic a stejně se vrátíte... Tam 
ani nepíšou, že to bude letos v zimě... mno, tedy dá se to usuzovat...) (Chtěl jsem si to nechat pro sebe, ale 
když ty kočky...) (A ještě poznámka na okraj - všichni mí příbuzní jsou v Praze taky, budou vánoce, bydlí 
tam...) (Pokud to chcete racionálněji, tak si najděte Irlmaier - ale Mocným říkám, že i tohle i jiné proroctví se 
škrtnou... to bych byl rád...) (Tedy ještě aktualizace - ten Irl. - AŽ/pokud někoho Velkého zabijou na Balkáně, 
poté co už hořela Paříž žl.v., tak bych jel z Prahy na výlet na venkov... Ovšem může se mýlit, nevím jestli to je 
proroctví nebo zlý program.) (Když jsem protestoval, že to je nesmysl, ukázali mi těch proroctví víc, ale 
neověřoval jsem je...) 
 
(Já nic nikomu nebudu nutit, Mocným ani Zodpovědným zejména ne, já navrhuji a vytýkám, mám Informované 
Názory, Fraktálně Ospravedlňuji - něco ano ale něco ne... Jak? Větou: "hele von taky" -- nebyl dokonalý, 
ledabylý rošťák ale ne lump, ... ...) (Což když čtu - já ale taky pomáhám, třeba kamarád cikán si tu byl 
nedávno pro almužnu ale žebral spíš o práci, jistě nebude na eet, a na kampě jsem se také povaloval, a jednám 
s lidmi vlídně, i když jsem si vědom rozdílu... -- což teď zde kvůli tomu, jak drsně jsem se hněval na ty 
lodníky...) (Supremacismus - být lepší znamená být lepší, tak i tak...) (Jsem špinavý ale nešpiním druhé...) (A 
třeba jsem sice kuřák (micromeditace,špinavá berla) ale zbavím se toho a vím proč) (A víte, myslím že radši 
doma venku a ve městě v hospodě než naopak, ale nevím... Leckteré Špíny je lepší nechat v jejich Klubech, než 
je vystavovat na Ulicích...) (Na druhou stranu, být čistý je lepší a život máte pak šťastnější, obvykle, i když 
někdo má prostě smůlu, někdo má i kolektivní ekologickou vinu) (A já nevím co na mě ještě vytáhnete...) (Za 
leckteré věci je lepší se stydět v soukromí a nechlubit se jimi, a nedělat tak špatný vzor...) (A ovšem jako svatý 
kolektiv tu znám jeden příklad ale nechci tím vylučovat jiné prospěšné a ovšem každý může zpychnout) (Jsem 
šedej, ale chtěl bych být světlejší...) (Soucit je umět se podívat očima druhého...) 
(Média ať jsou Chrámy Informací - a bič na lháře jsem vám dal na str 567 a je to můj Informovaný Názor. Třeba 
u nás nyní ad-extremum: kdo tady pomlouval VVP nebo Assada? viz další... To nám vysvětlete, nebo se 
omluvte, nebo ať vám nikdo nevěří... Důvěru je třeba Aktualizovat a včas si všimnout změny - k lepšímu i 
horšímu, i když tedy dolů se padá rychleji, než se pak šplhá zpátky (na mnoha různých úrovních - od bližních a 
zdrojů nebo vzorů až po geopolitickou situaci). My chceme především Pluralitu Médií, jak a které je na kom 
závislé je jejich věc... A ovšem mnohá Média v USA jsou podstatně horší Žumpa než tady... Tady s lecčíms není 
takový problém jako jinde...) (Třeba v Čechách - Kavárno (odshora až dolu doširoka), proč jste nepoznali, že 
Zeman byl lepší kandidát než Schwarzenberg. Váš úsudek a boj byl Zaslepený. Ještě budu vysvětlovat, už jsem 
to vysvětloval na volebním plakátu fixou (foto mám) - nebyl to vandalismus... Ale spíš vy byste měli vysvětlovat 
a vy-světlo-vat, a možná i omluvit (jak vám přijde vhod), sobě i těm, komu jste křivdili...) (Vyděrače (viz 3. 
odstavec výše, transparentně vydírám Piráty, protože to jinak nešlo, protože aby se za mě nemuseli zpovídat 
ne-spravedlnosti) jsem teda ospravdlňovat svým jednáním fakt nechtěl, ale někdy je nutný Kompromis...) 
 
na okraj - na otázky Události, co jste mi dnes položili přes obrazovku, jsem ledabyle čmáral odpovědi v tempu 
vysílání (mohu doložit), jen středně s rozvahou je možná zformuluji za chvíli nebo zítra, jen jsem zrovna 
neztrácel čas s politikou (a pochopíte proč viz výše psal jsem tohle) a od boku zpatra se mohu snadno zmýlit, to 
se pozná... A leccos je prostě úhel pohledu... (a taky nad tím asi nestrávím 12 hodin jako včera, už jsem je 
zčásti promarnil...) (aktualizace: i zbytek toho času jsem promarnil... tedy zítra... pro vás to je odpoledne) 
 
Je to hloupé, že jsem to postupně připsal za žoviální vzkaz pro Piráty, ale nechtěl jsem zakládat nový topic a 
postupně se to tak vyvinulo... Přijde-li vám, že to je zase dlouhý text, je škoda, že jsem toho nestihl včas 
(dnes) napsat víc... (a ani jsem to moc nečetl dokola jako jindy, tak v tom budou chyby) 
A ovšem na začátku jsem řekl, že nebudu argumentovat mystikou, a mezitím než jsem to dopsal, to je plné 
(no, plné ne) andělů... tak se omlouvám, je v tom zmatek... 
 
Na okraj - pro Moderátor a - ani sem ani na tohle fórum netahejte zbytečně lidi teď, kdo půjdete okolo tak 
seďte a poslouchejte (čtěte), vyprávět se bude potom, ptát se mě můžete i mohou... 
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(Události - jen omluva), a Další ...
Příspěvek od P.A.Semi » 20 pro 2018, 10:38 

A to od konce: 
 
Jednak bych se chtěl omluvit, že jsem si dělal srandu z těch 11 vteřin na konci, včera (nebo prostě "těsně před 
sportem") to byla "ochutnávka" na zítra, dnes kdy to bylo aktuální tak to mělo přiměřené pokrytí... (K tomu: 
Pěkná Blondýna, jistě i ta Brunetka je pěkná (máme Krásné Ženy tady v Čechách, relativně), jen mě se B.Č. 
zrovna líbí víc, ale i V.B. se pěkně usmívá ale to je chlap... inu, jsa svobodný, mě se líbí hodně žen, tak na 
pohled...) 
 
A tedy dnes (pro vás včera) ochutnávka na zítra - Putin odpovídá na otázky - ano, symbolicky a dle svého 
výběru si prezident vybere pár z 3M otázek, ale na ty ostatní by měl potom nějaký Tým státní správy, nebo v 
tomto rozsahu (xM) jen co si občané dost napalcují... Tedy aby občani viděli, na co se občani ptají, a co na to 
státní správa odpovídá... Zase každému trollovi se odpovídat nemusí, jen co si navzájem napalcují, ti nebo ti 
Aktivisti (Pasivisti žvaní v Hospodě nebo cokoliv jiného, ale část Občanů se zajímá)... 
 
Zlepšilo by to informovanost, a když bude náš hlas dost slyšen v diskusi, nebudeme muset chodit křičet na 
náměstí, až tlak naroste... 
 
Totéž pro veřejnoprávní média - můžete někde otevřít stránku diskusí k pořadům ? A bude-li to někdo 
moderovat, asi to bude stát nějaké mzdové prostředky, ale nemyslím, že by to byla špatná investice ... 
(Pamatuji HydeparkČT24, dřív byl ten web pro dotazy přístupnější, pak méně a pak už ani nevím protože to 
ztratilo smysl to sledovat...) 
(A ovšem vlastní web, kromě třeba Fb a dalších jak libo, ale záviset na Nadnárodních Monopolech by státní 
správa v tomto neměla, když nemusí, používat je ale jistě může, prostě jen že jsme takoví, pro které Fb 
neexistuje...) 
 
Jinak tedy když kritizuji něco v ČT, ale protože tuhle jsem si především vybral - protože Nova mi připadal jako 
(rozšířené dopravní zpravodajství + sport), Prima nebyla špatná a Divošky jsou fajn 10 minut k smíchu 
"Neváhej a toč", Barandov bych možná sledoval nevím, další neznám, televizi moc nesleduju... (Jen přiměřeně 
Času marním Zábavou, i když Oddech je potřeba...) 
 
(Na zbytek (Události 19.12) odpovím, až se vyspím, celou noc jsem rozmýšlel a psal to předchozí... Mám jiný 
Režim, ale občas aspoň na pár hodin se taky vyspat musím... A ovšem není to zdravé, ale na čas to jde...) 
 
--- 
Off-topic - ačkoliv jsem ITak, tak tužkou (μfix) na papír jde něco rychleji a volněji (tedy se nesoustředím na 
formu jako u klávesnice), pak to vyfotím (foťák z kapsy, občas ho na spaní vyndavám), a v počítači z toho 
sundám papír a zbydou jen ty písmena, černé na bílém... (mám na to své upatlané scripty) ... Jen mi to přijde o 
dost volnější, než ukazovátkem na screen, ale to jsem nezkoušel tak nevím... (ale zase se v tom na papíru nedá 
mazat nebo ne hned, všechno má svá pro a proti) 
 
Tedy na otázky, co kladli v Událostech, jsem tužkou na papír ovšem dost čmárat odpovědi (a fotit) stihnul i v 
tempu, jak to vysílali, tedy jen řádku na topic (a řečníky u pultu v parlamentu jsem nestihl ale rozeberu 
podrobněji - bylo pěkně vyvážené, jak dostali prostor všichni nebo skoro, je jich dost, tak na hraně, asi), u 
dálnic jsem si šel namazat chleba k večeři... 
http://pialpha.cz/Udalosti181219.zip je jen hodně nekvalitní skica (já ji pak zas dám někdy pryč a jinde na ni 
odkaz není), ale pro mě je to důkaz, že tohle od boku jsem si i myslel dřív, než jsem napsal tenhle text výše... 
(že jsem v noci postupně náhledoval ten text určitě mají i piráti v logu) 
 
---- 
K tomu jsem šel kolem televize jen párkrát, dnes jsem i zapoměl šetřit elektriku a zase ji vypnout, ona má 
kdyžtak timeout, ve 22:25, ten text bych si jinak nestihl přečíst, kdybych si ho nevyfotil, ale fajn, že jste ho na 
ukázku ukázali: 
 
Clintonovci (zřejmě) našli Třísku v oku Trumpa, a tímhle legálním zdůvodněním, že si dával "malou domů" z 
"Trump Foundation" což je nelegální, ho budou chtít sundat třeba impeachmentem...? (Celou dobu se tam snaží 
ho sundat, jeho i jeho tým...) 
Trám "Clinton Foundation" tam ale dosud nevyšetřují? (pak ani tady zmiňovat by bylo off-topic, to nevyčítám 
ČT...) 
 
 
Taková Tříska a Trám je velmi důležité podobenství pro leckterou kampaň v médiích apod... 
 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 41  
 

http://pialpha.cz/Udalosti181219.zip


Příklad: jak USA nařkává Rusko, že má jeden druh rakety těsně na hranicích INF-treaty? Vidí Třísku. Doufám, 
že nové kolo studené války a rozmisťování raket a potenciálních cílů proti-útoku z toho tady nenastane?! 
 
Nedávno tu oslavovali v ČT ruského vojáka, který před 40? lety odvrátil válku, protože na západním obzoru 
zapadající slunce vypadalo jako přilétající raketa, ale byl rozvážný, zeptal se snad nadřízeného nebo to si přesně 
nepamatuju, a nestiskl spoušť odvety... 
  
Dnes má Rusko ve Venezuele bombardéry 10 minut do USA a nevím kolik přes pól, a z Polska do Ruska mají 
taky cca pár minut raketami, a takový voják, který tam hlídá, musí mít obrazně ruku na spoušti a 10 minut na 
úsudek, aby se stihnul bránit, než už by pak nemohl... 
 
Dost prekérní situace, nemyslíte? 
 
Inu, MAD aspoň také bránil mír (na globální úrovni Rusko-USA), protože malé Války mezi Velmocemi se vést 
nedají, když ta velká by byla fatální... 
Nešlo by to dohodnout nějak lépe ? 
 
 
Jednu legendu bych ale chtěl prohlásit za splněnou: 
Armageddon už BYL, a znamená "Zničení Sýrie" (Doslova ארם גדעון "Dřevorubec Sýrie", Sýrie je Aram...) , 
(kdežto "Har Megiddo" jsou bezvýznamné ruiny nedaleko Gazy), a celý svět tam bojoval - obě větve Islámu 
každá na jiné straně a utrpení místních křesťanů, Rusko bránící spravedlivého Assada, USA de-facto na obou 
stranách, protože tam Pentagon a CIA mají odlišné zájmy, teď ke konci už jenom drzá Okupace ale pro podporu 
Kurdů (doufám, že si osud Kurdů nějak dohodli, když jdou pryč), čínští Ujgurové, Israel podporující Jihádisty a 
litující pádu ISIS (prý radši ISIS na hranicích než Iránce?!) a raidující nálety, Francie (a Británie?) si také přišli 
nakopnout do Sýrie... 
 
Byla to v podstatě Třetí Světová Válka, ale ještě že obě Velmoci jsou tak zodpovědné, že se pečlivě obcházely a 
nešláply si "na kuří oko"... 
 
(tedy ještě to tam mírně doutná, a někam se bude deportovat Idlíb, já ani nemohu vyloučit nějaké nečekané 
Finále, ale lepší by bylo, kdyby to vklidu utichlo) 
 
Nedělejte si špatné Legendy, Armageddon jako Konec Světa... 
 
Což ovšem neznamená, že případná WWIV by nebyla MAD, to by rozhodně nebyl dobrý nápad... 
 
---- 
K panu Halíkovi, nedávno jsem to načal... 
U něj jsem byl poprvé na přijímání, oddával mého bratra... 
(Co jsem dělal v 2012 a proč popíšu později, ale proto mu nekřivdím, přesto jsem třeba v cca 2014 plošně 
stáhnul kázání pana Halíka a menší polovinu tu občas poslouchal, byla Dobrá...) 
(Leckterá kázání jsou jistě také Dobrá, teď na maloměstě tu ale máme u katolíků Kněze, který se mírně řečeno 
minul Povoláním, tak chodím k Husitům, místní (a ovšem Rabín) je kamarád vpodstatě přítel, ale na druhou 
stranu politicky bychom se tedy neschodli, ale z Kazatelny tu politiku nešíří... Tedy je i fajn, že i tady je určitá 
Pluralita...) 
 
Ale: Proč, pane Halíku, pletete nyní Politiku do Kázání ? Zabalil jste Zradu do Moudrosti, a o to je 
nebezpečnější. A tou Pověstí, kterou o vás pak - z větší poloviny právem - šíří občané na Internetu, špiníte Talár 
Církvi... 
(Problém se jmenuje: Zpolitizovaný Kněz - a jedno z toho se škrtne (samozřejmě ne fyzicky)... Protože do 
Kostela lidé chodí poslouchat Slovo Boží i zpívat atd., ale ne Politickou Agitaci...) (K tomu poznámka - 
muslimové, kteří nekážou politickou agitaci a Jihád, jsou o dost menší problém... Pokud ale spustí Arabsky, tak 
kdo to posoudí? Mimochodem - Kázání pana Halíka byla nahrávána a vystavována na Internetu pro Zájemce a 
to byl Dobrý Nápad... Ale zase je to Bič na jen-středně-dobré, takže Špatný Nápad, promiňte... Ale kázání 
Pochybných Církví (muslimů především) pod podmínkou, že nahrávky bude mít k dispozici někdo Zodpovědný, 
kdo je nebude bez souhlasu Šířit... Jistě těm Věřícím nehlásáte žádné Škodlivé Bludy, abyste se před naší 
Čestnou Stráží Pořádku (nebo analytikem?) styděli, zas je nebude nikdo buzerovat kvůli maličkostem, 
ztrapňovat atd...) (K tomu asociace - auta, kamerový systém - až ty technologie budou dost běžné - kameru by 
měl mít v autě řidič povinně, ale záznam bude mít on a ne Dráb a bude se používat jako důkaz při haváriích atd 
třeba od protijedoucích aut? To mi přijde férovější... Jistě Policie na Veřejném Prostranství může mít Kamery jak 
potřebuje, od toho je Veřejné, zas ale nebudou šmírovat v Privátním... -- dá se s tím nesouhlasit?) 
 
Dále (nejen ale zde pane Halíku) - Rusko je dnes zemí Orthodoxního Křesťanství, cca 70% populace je znovu 
křesťanská, i když to předtím Bolševici skoro vymýtili, četl jsem, jak za posledních 30 let staví v průměru 1000 
kostelů ročně. Mají Bohabojného a Čestného vládce VVP ("Cesta Vlády Míru" to znamená v překladu, již jsem 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 42  
 



psal, taková shoda okolností), kdežto Bolševici se mezitím odstěhovali jinam a na Rusko dští Nenávist (mezi 
dalšími)... 
(Bolševik především znamená: "Já jsem většina") 
 
Assad - zeptejte se na svědectví tamních Biskupů (Metropolita? teď nevím) obou nebo více větví Křesťanů - a 
vysvětlete (pane T.H. nebo další kdo B.A. očerňovali), proč s nimi nesouhlasíte... Assada také zvolilo 70% 
obyvatel, protože ho mají rádi a statečně bránil Lid před Jihádem... 
 
 A ovšem Putina Rusové celkem milují, má 70-8x% podporu, a ne, Rusko není nedemokratická Totalita, nebo 
nám prosím i ostatní vysvětlete, v čem ta Demokratičnost nebo Nedemokratičnost tedy spočívá... ?! (tedy třeba 
přes veškeré lhaní o Putinovi atd Média zapoměla zmínit ty skutečné nedemokratické probémy na nižších 
úrovních, na které tedy odsud nevidím?) 
Pokud Demokracie jsou Volby, tak ty především v USA falšují především tamní tzv. "Demokraté", Clinton a spol. 
- psal jsem nedávno, ale nejhorší problém se jmenuje "ballot harvesting" a to, že mohou ty hlasy přinést až po 
volbách, když měli k dispozici seznam nevoličů, a není jak to ověřit... (Zrovna letos jsem četl, jak tímhle v 
Californii otočili výsledek voleb týden po volbách...) 
(Tedy Demokracie - ta i tady i leckde může být lepší, Přímá jen jako Veto Lidu nebo potvrzení Smlouvy, ale 
především ta Zastupitelská - protože nyní v tom systému chybí základní podmínka Zastupitele - tedy Důvěra... 
Problém se jmenuje: "Nedůvěryhodný Zastupitel" a jedno z toho by mělo jít škrtnout dříve než pozdě...) 
 
Tedy Putin je dobrý zástupce svého národa, a ovšem zájmy našich národů s těmi Ruskými sice mohou mít určitý 
průnik, ale nejsou stejné, tedy pracuje v zájmu jiného národa než našeho, tedy je Oponent nebo Partner, ale 
rozhodně nemusí být Nepřítel - a kdo štve nepřátelství a válku a proč? 
(Tedy jistě obě strany cvičí své Bojovníky, to je v pořádku a potřebné... Nikdy nevíte, které Hordě se budete 
muset Bránit... Tedy jen sebevražedný stát/národ/unie necvičí žádné bojovníky... Zase - Bojovník je někdo, ale 
ne všichni... My ovečky doma máme klid, protože ho naši Čestní Bojovníci dobře stráží na Hranicích a kde je 
potřeba... Nepotřebujeme z milionů dělat Bojovníky, především ne z těch, kteří se na to nehodí, protože se hodí 
na něco jiného...) 
 
(Což neříkám kvůli Putinovi, jeho Národ ví své... Víte, čeho se tam bojím - kdo nebo jaký tam pak bude místo 
něj... Jen dvě období pro schopného a nesenilního Prezidenta mi přijdou nepraktické omezení... Dokud za ním 
Lid stojí... I když třeba u nás Zeman už zestárl a další období by nezvládl...) 
 
V podstatě tím odsuzuji část místních Lhářů (nebo spíš prodejných - protože v něčím zájmu ochotně slouží) ke 
Ztrátě Důvěry. Soudit (Porota) bude Lid, každý sám pro sebe. Já jsem tu jen Svědek, a ovšem leckterou Důvěru 
ale i Nedůvěru je třeba Aktualizovat... 
(Putin je Oponent (jen zčásti Partner), není Nepřítel, a není Podlý...) 
 
Na omluvu leckoho - ale leckteří zejména Vlivní byli Donuceni, protože jinak by Ztratili Hlas a leccos dalšího 
dobrého by třeba dělat nemohli, tak se podřídili Štábnímu Velení nebo já nevím... A leckdo v prostém Lidu se 
nechal Zaslepit... Inu, Prohlédněte ! 
 
(Sankce, nástroj Ekonomické Války, se spíš jmenují Protekcionismus a mají nás tady Chránit, ne útočit na 
Rivala... A víte, komu ty proti-Ruské Sankce prospěly nejvíc? Rusům... Postavili se ekonomicky i zemědělsky na 
vlastní nohy... (Ekonomové, mýlím se?) Někdy nebývá Dobrý Nápad odstřihnout si Odbytiště...) 
(Irán - ta lepší polovina muslimů - jen na okraj - ten nejvíc vadí Izraeli a tam, kde jsou problémem...) 
 
----- 
Zcela off-topic - zrovna (jemně to cinkne) mi přišel podvodný spam, že prý z mé vlastní adresy a vydírá a poslal 
mi to i s BTC adresou... (Na nepoužívaném web-serveru, kam chodí jen robotické hackery, si sbírám jejich 
adresy z logu, což by mohla nějaká centrála dělat taky? Asi dělají...) 
To se dá zobrazit zdroj zprávy, a nejnižší řádka "Received" (což ale spammer ji tam taky mohl připsat, tak 
nějaká nad tím) je odesilatel... 
A třeba "Received-SPF: Softfail (domain owner discourages use of this host) ..." je pochybné... (I když mě 
osobně SPF štve, tak leckoho chrání) 
Navíc je to odporný strojový překlad do češtiny, to se dobře pozná... 
 
---- 
Zbytek pozdějí... (tenhle můj den byl dlouhý...) (a ovšem teď mi nezbyla ani energie na proof-reading a pak by 
"nespal" bylo ne-aktuální...) 

Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od Vojtech.Pikal » 20 pro 2018, 20:35 

(Odstřihnout neznamená smazatnebo zabránit ve vyjadřování, odstřihnout znamená přesunout na příslušné 
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podium/roh parku) 

Komentáře k Událostem 19.12. - a další !
Příspěvek od P.A.Semi » 21 pro 2018, 23:27 

Omlouvám se (ČT Otázkám), ale Řešil jsem (Skicoval) Důležitější věci... (tedy někdo (s váhou Historie a 
Lidstva) se ptal před vámi -- *R1) 
Inu, začal jsem Komentářem Událostí (který jsem Dlužil, jak jsem si Slíbil, že Odpovím na (jejich) Otázky), 
skončilo to zatím úplně jinde, než jsem čekal, není to Tapeta, je to Vícerozměrný Text (postupně s Přílepky)... 
(pozn. není to lineární text, je to složené z přílepků) 
 
KLID. Nespěchejte prosím... (Ačkoliv jsem včas ale pozdě poznal, že tento Text je ten Hlavní uprostřed a proto 
ho nechtěl Odeslat PředČasně, ani jsem v něm Neškrtal to, co v něm být Škrtnuto být Nemuselo, na druhou 
stranu - text máte jako Plošnou Tapetu a má to meziVerze k Dispozici Analytikům nebo Historikům ale ne 
Transparentně Veřejnosti nebo aspoň Ne Všechny. Ad Extremum - je Jedna Jistota - Minulost Nezměníte, ale i 
Pohled na Ni (Historii) se Dá Falšovat. Když zmizí zcela Všechna Důvěra, zbyde Věčný Strach a Věčné Podezření. 
Takže zatímco jedni nechtějí jedno a druzí druhé, tak...) (Tedy já ani Nekončím Uprostřed, i Když bych Mohl, i 
když mé Narozeniny jsou Jinde, ale Současný Stav ve kterém to Píšu nemůžu Protahovat, asi ani přes Vánoce... 
Inu, i Vánoce máte posunuté o Tři Dny, i Letopočet o Tři Roky, ale Posouvat to Nebudete, Doufám. (Viz též 
obrazová příloha...) ) (A tedy, ač Milující, něčím Pohrdám (Cestou Dolu), ale z 60 Odstínů Šedi jen Jeden (tedy 
Malá Část) si Zaslouží zcela Nenávidět, ale i s Tím se Bude Vyjednávat.) (A ovšem, (i) koho Miluji, Kárám a 
Tresci, (především) ale Proto, abych Na Něm Polepšil. Tedy Zlo Nemiluji, ale i s Ním Budete Vyjednávat a jen 
Kompromis bude Přijatelný. (K tomu: Křesťané, Vy s Peklem Nevyjednáváte (ne dost nebo není dost Páka), ale 
přesto mu Sloužíte.) (Inu, ale za Mnou a Vámi Bílými Stojí Velký Bílý Slon (tedy na pozemské úrovni Orthodoxní 
Rusko a na Nebeské Věčný Bůh), doufám že si včas všimnu, kdyby se otočil a šel pryč (od mne) - obrazně 
řečeno, protože tihle Velcí Bílí tu jsou a budou, mě jen párkrát nebo jen jednou kývli, že tam jsou, a já nemám 
Autoritu, já mám Informovaný Názor, který zatím není Zkažený, tedy já jsem Čisté i Špinavé Transformoval 
Dohromady...) A ovšem to se Pozná (inu, těm blaženým pozadu to vysvětlí Pastor a šmejdům Policista), a ti 
Mají své Autority, a Ovšem Svobodu Poznat já nikomu neodepírám, ani Donucení Souhlasit není nutné (...)... ) 
(Text se bude přiměřeně doplňovat, polovinu jsem toho říkal jen v Duchu...) (Taky poznáte, co je Tíha 
Zodpovědnosti, ale na druhou stranu, Zneškodnit znamená Zamezit Škodit a ne Zničit (asociace: protože ani 
Pytlák není Škodná)... A tedy z těch 60 odstínů šedi, i ten Černý Dostane Pardon, a těch 58.9per Uprostřed se 
prohlásí za Odstíny Šedi kterým Bohužel nezbývalo, než být takoví, jací byli... A já ani neříkám, že Rus je 
Svatá, ale Rusko je na Pozemské Úrovni Nejmocnější Figura na straně Bílých, i protože Trump je Svázán jako 
Rukojmí.) (Dále podotýkám, že i kdybych se v detailech Mýlil, ono Bude Uznáno, že značnou Část Pravdy jsem 
Měl Já (ale názory mám a kibicovat mohu klidně dál a co Nepoznáte, to se Vysvětlí a Pozná, a ani není Závislé 
na tom, Kdo To Vysvětluje, protože také Pravda vám jen ukazuje Zrcadlo) .) (Tedy mí milí Hobiti nic 
nezveřejňujte, Den Prezidentů je Jindy, Slavit se to může klidně až na Velikonoce, nebo Já nebudu Mávat 
Praporkem, mou Silou jsou jen Informace a kývne jim i Dobrá Autorita, Škrtat se v tom ještě Může, jen jako 
Astrodynamik jsem něco vydal v Určitý Čas...) (K dalšímu si doufám podotknout, že ač jsem si přišel Kopnout 
do Pýchy Vědců, ale rozhodně ne do Vědců, ale na druhou stranu Různé Jaderné Elektrárny budou mít Dobrou 
Ostrahu i {cross-linked} Dozor, protože je Váha Závažnosti a s tou se Nežertuje!) (Tedy já v mé (orloj) Verzi 
také Škrtnu to, co jsem si myslím, že (by rozhodně mělo) Být Tajné, a Zvědavcům do toho Nic Není...) (Já 
Nerozhoduji, ale Svědčil jsem a klidně mohu i Navrhovat.) (Návrh a Podotknutí - inu, můj Počítač Uranus sbírá 
Vědecké Série i beze mne a nechci v nich mít Díru, Mám tu spoustu Levné Bižuterie o kterou může mít někdo 
Zájem, takže Sanitizovanou Kopii mi Přerušovat Nebudete, Co je Potřebné se dá Rozkopírovat, a co s 
Originálem to nevím...) (Dále podotýkám, že třeba Papír je Recyklovatelný Odpad s Nulovou Hodnotou, ale 
poznáte, když Svatí dostanou Jedničku před Nulami a jen Pár Kartiček které jsou Nebezpečné jsem včas Spálil, 
pokud jsem je Nepřehlédl, ale neztrácel jsem Čas Tříděním...) (V době, kdy měl můj počítač cenu jen 
šestimístnou a firemní data a kódy, před čekárnou pacientů (h-l), za nezamčenými prosklenými byť 
neprůhlednými dvěřmi mi jen hlídala Hudba, a nyní mě chrání rozsvícená lampička nad stolem, u mě světlo 
nezhasíná a mě nikdo neubližuje, i když rozzlobeného cikána jsem se obával a náhodných ne, a o to, co by tu 
na úrovni cikána mělo cenu, sem klidně mohl přijít žebrat a dostal dle možností a ukrást tu není co, tedy ti 
cikáni, co o mě vědí, jsou kámoši: čau a v případě potřeby i ruku na to, i když ta zrovna cikána nezavazuje ke 
splnění slibu ale utvrzuje přátelství... to není rasismus ale konstatování osobní zkušenosti na minimálním 
reprezentativním vzorku, mě Chrání jen Náhoda a Světlo a Inteligence Inteligentních... tedy já nejsem Tajný, já 
Nevyčnívám...) (a kolik byste čekali, že se v Limitech Lidských Možností dá zvládnout/stihnout/...?) (a ovšem 
čím větší mi došla zodpovědnost a dopad, tím víc jsem váhal, byť neotálel... ne, vy ještě nechápete Dost Tíhu 
Zodpovědnosti ale já si ji Nepřipouštěl a sotva byste mě za to mohli Trestat...) (a víte, to jsou Kouzla jak z H.P., 
která se dají říct kdykoliv, ale ve Středu Času to Fraktální Čaroděj řekne s Určitou Váhou, která vám nedochází 
(nežertuji ale chechtám se zrovna až k pláči na pár vteřin)... Třeba "Mocný Gangster"! - Vysvětlení někde dál... 
nebo "Dobrotivý Bůh" atd... tohle asi bude uprostřed ve 23 23 utc - děkuji televizi že mi řekla kdy je slunovrat 
protože můj orloj zrovna slunovraty neměl...) (doplněk: ...jsem svědčil ale svědků mám dost a přiměřených) ... 
(tedy já jsem nevyhlásil střed času, já ho poznal (tedy v rámci jen-značné-části Pravdy, tedy vyhlásil jsem 
Střed Času podle Orloje a Dějin letos na Slunovrat ), a můžete to rozporovat? ani na jeden konec nevidíte, tak 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 44  
 



nemůžete... ano, je to Dobrý Vtip... ne, vy to ještě dost nechápete... ("Slunovrat" - a ovšem "Slunce se Vrátí" - 
a na to stejně nedosáhnete a je v jiné Kompetenci ale můžete se dívat a hřát) ) (a víte, Matku Přírodu tu stejně 
Nevyhubíte, to leda kdybyste tu Planetu rozbili na Kusy, ale ad-Civilizace - při Špatném Finálním Řešení - pak 
další Civilizace za xMy se bude už jenom bezpečně Hřát u Táboráčků z Polínek, tenhle experiment s technikou 
nevyšel a opakovat se nebude nebo aspoň ne tady... -- to je můj Informovaný Názor) (k tomu aktualizace - 
Střed (Dějin Ducha Civilizace?) měl Ježíš, já jen odbíjím (další?) Orloj...) (vy ještě netučíte Sílu Pohádek, že Já 
Mám Hodinářské Jméno... ano, bylo to v plánu a z části se povedl) (tedy aktualizace odpovědi VK - nebyl to 
Konec Světa, byl to Střed Času... čekali jste to nesprávně...) (takhle třeba když mi to došlo, já mám na 
všechno TimeStamp a kdo věří _mým_ Pečetím Historie?) (poznámka - můj levný timestamp bude dřív mimo 
váš dosah a novější než poslední číslo + delta je stále méně/více X ??) (je to fajn, že každý má v ruce 
přiměřenou Pečeť Historie... ale absolutní důvěryhodnost prostě neexistuje...) (tedy sssrovnat čas - jak bylo 
tuším v 13.5žKMM - i tahle se mi líbila) (víte, co nyní myslím 4C?) (své atomové hodiny a UTC s váhou Techniky 
si proBoha prosím neposouvejte!) (což byste samozřejmě nevělali, já to vím, každý máme svůj čas...) 
(mimochodem, shaman může naskládat i víc dní do jednoho, pak se timestamp doplňuje písmenem nebo 
přelomovou číslicí...) (víte, doteď jsem Tvořil (lehkomyslně), odteď budu Tvořit jak potřeba a možno, a kdybych 
byl v rozporu se svou Minulostí, tak se Opravuji a Pozná se To, já jen Navrhuji...) (ve středu času, doufám že se 
trefím, plánuji vyslovit "Bůh je Věčný" nebo "Dobrotivý Bůh" - aha, já nevím... ještě se půjdu poradit... aha, už 
jsem to zjistil: "Dobrotivý Věčný Bože", ale jsou i delší Modlitby a Rituály prospěšné) (zraním tím ovšem Pýchu 
Vědců i Pýchu Časových Autorit, ne Vědce ani Časové Autority, protože Já Jsem (byl a chci být) Dobrý) (t+δ 
budu opravovat a korektury a doplňovat co můžu, já si i Hraju...) (na přeskládání nebo učesání tohoto 
strukturovaného textu nyní čas nemám, ale bude se v tom i zakrývat...) (inu, mám i kouzlo, za které nám 
propustíte Assange, a to je A...) (inu, asi si budu klást i podmínky, a vy to poznáte, že jsou Dobré, nebo mě 
zrovna zaslepila Pýcha (a ovšem jsem očkován a myslel jsem to dobře), nebo jsem se Mýlil protože já 
nenavrhuji Parametry ale Principy...) (připravoval jsem se celý žívot, ale poznal jsem co je potřeba dříve než 
pozdě... ale když jsem to poznal, tak už jsem to věděl a to svazuje... já neotálím ani ..., já Jednám... inu, každý 
má svou Roli a vybral si ji svými Činy, i mu Byla Vybrána...) (víte, střed času je nejen dobrý vtip, a ovšem B.B. 
byl také Motor Píle... inu, motory jsou různé... leckteré jsou do určité míry prospěšné...) (Center of Time - 
protože ani na jeden koneč času ani prostoru nevidíte a je otázka, jestli jsou cyklické, na kterou nelze 
odpovědět s jistotou, inu, tedy Jistě se o Tom Bude Pochybovat, protože Pochybovat je 
Prospěšnější/Správnější/... než být si Sebejistý) (na druhou stranu, Vím komu Důvěřuji a Proč) (a kdybych se 
Zklamal, tak je Alternativa...) 
 
A ovšem, je Tíha, pod kterou se Nedá Pracovat, Zodpovědnost větší, než lze Unést... Myslíte-li, že to Chápete, 
ne, Nechápete to ještě Dost... Nebo možná již Ano. 
V TV pořad Krize Důvěry - inu, Odebere-li se Důvěra Nenávratně, Zbyde jen Věčné Podezření... (nebo ad-
extremum i Věčný Strach a Zášť... Což Není Správné Řešení...) (off-topic - zrovna tenhle Text, který se nakonec 
ukázal nejdůležitější, jsem proof-read nečetl, možná to ale ještě Stihnu...) A inu, Já Jsem Chtěl Pomoct, Vám... 
Kromě toho, byl jsem se mezitím Zeptat i ... ... a pohladit děti (což ani v Plánu nebylo ale poznal jsem ...) 
Státní Správa (třeba na zmínění možného dopadu MG) se blahosklonně usmíval a myslel si: "haha...", Inu, 
máte-li jen blahosklonné "haha", není to pro Vás ještě Určeno, k Vám to Přijde Shora... (recurse) Počkejte... (A 
ovšem, státní správa je zodpovědná a nenaletí nějakému bláznovi, i kdyby to byl přítel...) (A ovšem na Svícnu 
tam (nejen ale i) za mě Hoří prostřední Svíčka z těch použitých na Adventním Věnci... a Modlí se za Nás... a 
strach nemají, jsou blažení, ale i jejich děti by měly smůlu... tedy, oni vědí, ale nebojí se, protože věří 
Andělům...) (kočkou mi naznačili: neváhej, dveře budou zavřeny...) (A ovšem ani když čas tlačí, nezapomínám 
nakrmit svě kočky...) (Inu, kulantně řečeno: Znáte i Kouzlo na Propuštění J.A.: Kde Je?) (K tomu na okraj: já za 
nimi (bližními) na vánoce letos nepojedu, můj bratr s černým kloboukem i s rodinou přijede na Vánoce ke 
mě...) (Já Pozoruji, dochází mi to průběžně...) (Kočka mi vrávorala na Nag Hamádí, ale šel jsem si posvítit, 
která to je (je jich víc), a to ji vyhnalo...) (K větě: Piráty tu Vydírám - ne, já jsem je Použil, a s omluvou i 
vysvětlením jim znemožnil mě zastavit, ale říkal jsem jim to proto, aby neudělali chybu a vyhnali mě...) (Jenže 
se jim omlouvám ještě jednou, že Značka má Cenu a na jejich Vývěsní Štít jsem tak naložil víc, než unesou...? 
Prostě byli Vzor... -- konzultací do slovníku פר אתני , najal jsem si vyrážejícího (býčka?), ale je v tom možná i 
rozlomení, je v tom cena i odměna, nenapadlo mě to předtím... Asociace: místní Rabbi (co dělá Kněze u Husitů) 
mi onehdá vysvětloval, proč zrovna to oslátko proč nikdo předtím nejezdil...) (K tomu, je to jinde, ta Ž.S. může 
být pouze K., A. je A., i když ta původní si to zasadila a kvete to... jenže ŽS ne pro ně, ale jako Vzor pro 
nápravu Ostatních...) ... (živá váha ve středu času) (a inu, znáte ten zvláštní pocit před přelomem roku, ale vy 
se k tomu bohužel opíjíte... tedy, ale uvolňovat se je potřebné a někdo to jinak neumí, je to opíjení (uvolnění) a 
dá se to sice vybalit nebo odložit, ale ne sebrat, protože nejsme frigidní stroje...) (a ovšem i je mi líto, že jsem 
si nevzpoměl Včas na Stáří, inu, ale jen částečně, ne ve středu...) (jdu kolem tv, a db říká: že se prý naprosto 
mimořádně překreslily váhy velmocí... inu, to ano... (komentář ohledně situace v Sýrii Aramu, jen větu jsem 
slyšel a stačila...) - inu, nepřekreslily se Váhy, protože Hmotnost nemůžete tak snadno Odebrat, ale (inu, já 
jsem byl i malíř atd prostě Tvořím) překreslily jim se Barvy... ) (a i když jako 
čaroděj,umělec,programátor,matematik,... jsem se zabýval i výzkumem,krásou Fraktálů - přesto musím uznat, 
že Bratrovy Fraktály byly o třídu hezčí, (i když tedy nevyjadřovaly tu podstatu, kterou jsem v nich hledal já) ) 
(a další pozorování, poznámka: venku dnes prší, díky Bohu za to, zásoba vody v krajině se letos dost 
vyčerpala...) (aspociace Lékaři (upřesnění: věta "jsem dobrý sluha lékařů"), nevím co víc k tomu teď říct -- jdu 
se projít (uvažuje nebo medituje se mi lépe ve stoje), kočka čeká přede dveřmi, bílá (černobílá, jmenuje se 
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"Kočička", je jedna ze dvou-tří-čtyř ze sedmi, které mají Jméno) jde dovnitř, a černá (ta se jmenuje "Kočka" ale 
je už druhá s tímhle jménem) jde ven (a ovšem za chvíli ji asi zase budu pouštět dovnitř, tak to obvykle 
bývá)... já to jen pozoruji a popisuji...) (k tomu asociace - barva Velmocí - víte, ale Američané jsou Živější a 
Veselejší (a leckde (zejména na okrajích) tedy i Zkaženější), Rusové jsou spíš Posmutnělí a Uzavření, ale 
Soubory Pestrých Krojů atd... tam ale není dost odsud vidět... - k tomu, Babylon Evropy - inu, nenechme se 
Smíchat, i když Unie pro Spolupráci může být Prospěšná, ale Unie je nejlépe Prostředník Spolupráce a ne 
Byrokratický Tyran... -- ad-extremum extrapoluji... A ovšem - hranice a brždění dopravy - ale my nejsme auta 
a přiměřené ohraničení nám prospívá... leckde bývá Turniket (asociace: membrána a ?zkratka? motor)... a 
ovšem, nabrali jste si na palubu spoustu šmejdů a my je nechceme volně difundovat sem...) (co s dosem 
humanity? i oni se ještě dovyvinou... šel jsem meditovat a černá kočka už čekala přede dveřmi a šla zas 
dovnitř, ony jsou takové rozmarné, jak chodí dovnitř a ven... inu, mohl jsem to vědět, když před chvílí šla 
ven...) (k tomu asociace: "na Stáří" -- já na to myslel i předtím ale nenapsal jsem to včas - Klienty Bank jsou 
kromě Provozních Výdajů atd i Důchodci, leckteří již od Mládí... Banky nezruinujete, a jak jsem psal, Bolelo by 
to Leckoho a ne nejvíc ty Bankéře...) (a když to čtete: i střed času už byl, střed prostoru není, a dohlédnout se 
dá vždycky ještě dál... nebo nevím jestli je střed času, třeba kdyby byl cyklický, zase sem zpátky jednou 
přijdeme, a pokud je lineární, kde je půl nekonečna? inu, fraktálně neustále nyní, to závisí na pozorovateli...) 
(asociace k "fraktálně" - můj nejoblíbenější fraktál se jmenoval Fénix...) (k tomu, ne, já se nevytahuji, já In-
formuji) (dělal jsem jen nástroje a ani nevěděl, k čemu se nakonec budou hodit použijí, ale celou dobu jsem to 
dělal jako pro někoho, i když používal jsem to asi jen já... k tomu jen asociace, když děláte i vývojáře i beta-
testera tak nepotřebujete hotline) (upřesnění (jdu se projít k.tv.n.z - "strana se radikálně propadla dolů ve 
volbách") - inu když jsem vyzdvihl Vrchního Manažera, ale je dobře, že má jen (nyní někde kolem 1/3??) méně 
než půl a musí tak vyjednávat s Konstruktivní Opozicí, že není Koaliční Hegemon...) (k tomu, došel jsem zno.na 
z. když předtím vrátil zapsat - smear campaign jak pořád opakují Bulvár, k tomu AB tvrdí, jak se mu mstí Místní 
Opozice přes EP - ne, to není jenom Místní, to je především z EP pomsta za Marakesh, ale i schopný Manažer 
těm Soudruhům vadí...) (k hodinám, leckdo má lecjakou zónu, já tu mám LČ, mému rytmu víc vyhovuje, ale je 
to různé) (asociace: já nemám kapacitu úložnou, ale průtokovou... zrovna mi dnes jedna Svatá říkala: "ale to 
můžeš jenom ty" - říkala to o něčem jiném ale myslela na tohle, inu ne, "jenom ty" ale "jenom někdo", 
některým věcem rozumíte jen z jiného úhlu a každý má svou cestu... -- ale k tomu - ale sotva někdo může 
dělat všechno najednou (paralelně)...) (asociace - leckdo sbírá leccos, můj poklad je ale recyklovatelný odpad, 
nebo to aspoň třídím) (přecházím, uvažuji, kočky se mě bojí a utíkají mi zpod nohou, já na ně ale nešlapu, i 
když na jednu (šedé kotě) jsem zrovna dneska šlápnul (ale stihnulo uhnout), to se mi nestává...) (kočky zase 
posedávají u polo-plných misek a leckdy nežerou, co jim dávám, ale aspoň dostanou granule...) (ale když bych 
si je chtěl u toho vyfotit na ukázku, jak tam tři ž., tak se zase rozejdou) (a ovšem já je nekrmím zrovna proto, 
aby něco dělaly, ale jdu se zamyslet a jen je neopomíjím) (tedy, nedá se jenom myslet pořád vsedě, občas je 
potřeba se jít protáhnout) (čas) 
[je to už jen "stream", nemám čas to Formátovat do Formy, ani přeskládávat nebo separovat podstatné od 
malicherného... a ano, uvažovat se dá i skrz klávesnici] 
(já to tu jen vysvětlil, ale vysvětlovat a vyprávět může leckdo, ale poznáte Kompatibilní Výklad? Tedy, nejste-li 
zaslepení, tak pravděpodobně... Nemyslím nyní, myslím neustále... (pozn. nyní je to překvapivé, ale překvapení 
netrvají věčně) ) (když pořád kočky, psů jsem měl také dost, jednoho a pak čtyřicet a jednoho nedávno... (když 
si na to vzpomínám, i krysu jsem si jednou nesl do školy v rukávu) teď tu zrovna bydlí kočky...) (a inu, čekání 
na Silvestra leckdo znáte, inu Fraktální Silvestr byl jindy, než mnozí čekali, já ho neurčil, ale poznal... a neopíjel 
jsem se při tom vínem, ale myšlenkami... (tedy na okraj, postupně různě) ) (čas) -- k tomu poznámka, ve 
středu mých slunečních hodin stojí takový malý trpaslík... 
 
---- 
K pořadu "Události 19.12." (# viz iVysilani/Titulky) : 
 
# Opozice v Poslanecké sněmovně dnes kritizovala 
I od toho tam ta Opozice je, Ovlivňuje Mínění. 
 
# 00:02:49 hlavně navržený 40miliardový schodek. 
Austerity škrtí Ekonomiku. 
To nevím, jak tahle finanční magie funguje, že si lze neustále půjčovat schodkem, možná to souvisí s Inflací? 
Nicméně pro Lid to může být Prospěšné... 
 
# 00:02:52 Podle opozičních stran k němu není v době rostoucí ekonomiky žádný důvod. 
A jste si jistí, že by _tak_ šlapala i bez toho? (Nevím. Ať ekonomové porovnají strategie třeba regionálně, aby 
vyloučili časový faktor...) 
 
# 00:02:59 VK: Byl by to dobrý rozpočet, kdyby za rok přišel konec světa, 
# 00:03:02 pak bych ho chápal, pak by to mělo svůj smysl. 
# 00:03:07 Ale předpokládám, že konec světa se nechystá. 
 
Nebude to Konec, a neměl být AŽ za rok... 
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Pochopíte ale, jak a proč funguje Fraktální Soud, Očištění i Odpouštění i Ospravedlňování... 
(tedy ve zkratce: každý bude Soudce, nikdo? nebude Kat) 
(4Dchess Pat se vyřeší přebarvením černých figur na šedo...) 
(I jaká cesta vede k Očištění... Především: Nechtít se Špinit... A ovšem Dolů se padá Snáz.) 
 
(Pane VK, byť uznávám, že jste Schopný Rétor svého Stavu, Hic Rhodes Hic Salta, paní Schillarová vypadá v 
Číslech jako lepší Vrchní Účetní, než jste byl Vy, a z Tribuny tam Šermujete polovičatými bludy... A ovšem, 
Vrchnímu Manažerovi to lépe Klape, než Tajemníkům Koalic... A protlačovali jste nám tady Dementního 
Šlechtice místo Moudrého Starce. Vypadáte, VK, jako Vrchní Had Pražské Kavárny, ale jistě Chápu, že za vámi 
ve frontě stojí další... A neříkám to kvůli Vám, ale kvůli Pražanům - proč jste naletěli té Kavárně (Kolektivně, viz 
Statistiky)... KS vs MZ byl Zfanatizovaný Boj, a jedna strana byla Lepší, ještě Štěstí, že jste v Čechách v 
Menšině.) 
(K tomu - inu, nevyženu Pražany z Prahy ale z Kavárny... -- k tomu asociace, popíjel jsem tam kromě jiného 
spíš čaj (inu, nejen), je to dlouhodobější, ale i káva je prospěšná...) 
 
 # 00:03:12 -Tento rozpočet rozhazuje, kupuje si hlasy, 
Inu, Demokracie je Populismus především. 
(Jen menší část populace si uvědomuje, co by bylo lepší, třeba z dlouhodobého hlediska...) 
 
# 00:03:14 kupujete si hlasy tímto rozpočtem, 
# 00:03:16 draze si vykupujete hříchy svého předsedy. 
I to je Vykoupení - leckteré Hříchy Spokojený Lid snáz Promine... 
 
# 00:03:20 -Opoziční strany by chtěly ještě vyšší investice 
# 00:03:22 a požadovaly i výraznější růst platů učitelů. 
I toto je zčásti populismus, ale spíš nabízení dobrých alternativ... 
(Ale volby jsou daleko a tak to jsou zatím jen krásné řeči, protože voliči mají krátkou paměť, leckteří 
obzvlášť...) 
 
# 00:03:26 Zároveň vládě vytýkaly, že zatím neprosadila žádné zásadní reformy. 
Inu, některé Reformy se prosazují Těžko... 
A ovšem s Reformami by měl Lid souhlasit, 
(Reformami, které se ho týkají, tedy Stav...) 
a ten souhlas se vyjádří třeba i Právem Veta v Referendu... 
(Pak to nějaký Důvěryhodný Odborník přeformuluje lépe..., & goto 00:03:26) 
 
Parlament (bez možnosti Odvolávat, tedy bez Aktuální Důvěry) není "Suverén", tam jsou především Mluvčí 
Skupin... 
 
# 00:01:26 -Problém toho rozpočtu zůstává. Rozpočet je deficitní, rozpočet je bez priorit, 
# 00:01:29 rozpočet nepřispěje rozvoji České republiky, nepřispěje k tomu, 
# 00:01:32 abychom se zařadili mezi nejdůležitější země světa. 
Tohle tuším říkal Tomio...? 
Inu, Okamura je někdy Hňup, ale leckteré jeho Kibicování je přínosné a někdy nezbytné, a to on především 
donutil AB k nesouhlasu s Marakeshi. 
Inu, je Užitečné, Důležité a Zásadní. 
I proto (kvůli tomu, co zrovna bylo Zásadní) jsem ho volil, a protože se za ním sjednotila Internetová Fóra (tak 
nějak kolektivně, agitací a argumentací). 
(Ale rozhodně - z opozice! Kdyby měl Hlavní Slovo, to by byl asi malér... V Opozici je ale Dobrý Rétor i 
Transparentní Kontrolor užitečný...) 
(V Jednotě je Síla, a když se veškerá Alternativa rozprskne na Hnutíčka s 0.1%, tak zůstanou za dveřmi.) 
(Viz též Joint Arab List v Izraeli) 
 
---- 
Personálně: 
- Filip je fér Právník a KSČM Konstruktivní Opozice - dík za reformy. 
- Fiala je ale Lhář. prý "polo-komunistická vláda" jen lepí zlou nálepku... 
Skoro jako kdyby říkal: "oni spolupracují pro dobro lidu a za svůj program, ale my jen protestujeme a 
blokujeme" 
Mě tedy ta "polo-komunistická" nevadí, zejména když Soudruzi jen přitakávají a vyjednávají, když Manažer 
vládne... 
- Babiš je úspěšný podnikatel, a ovšem Stát je Velká Firma - a i s Odboráři se vyjednává, protože se za nimi 
Sjednotili Zaměstnanci... 
(Obecně: Byl jsi dobrý správce, můžeš zkusit vést i větší... Jestli ale budeš podvádět nebo zneužívat (nezávislé 
především Kontrolní Úřady), tak to máš problém a budeš mít ostudu především... A ovšem na Manažerech se 
Nemstí, ale Zamezuje se Škodit... - inu, ale Zodpovědnost znamená i vyvozování důsledků z Chyb... Ale 
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vždy jen přiměřená...) 
 
(k tomu EET - víte, ale ti šmejdi stejně dělají na ruku... ale i to je užitečné a oni nemají kapacity na to, tu 
legálně firmu založit udržovat atd... a jsou levnější a leckterá chudina z toho má prospěch na obou stranách...) 
(K "vysedávací vyhlášce" - inu, povaleči se povalují a není kam je vyhánět... Ale měl by mezi nimi chodit 
Strážník, nebuzerovat ale dohlížet, aby neobtěžovali...) 
 
# 00:01:36 Sněmovna udělala ve vládním návrhu několik úprav. 
Inu, neměli by jít s hotovou věcí do Sněmovny ke schválení, něco se ještě dojednává. 
Koalice znamená, že si to pár Tajemníků dohodnou, a jejich Strany poslušně zvednou kartu, svou stranickou 
knížku. 
 
Kdežto když vládne menšinová vláda, musí dojednávat kompromisy s konstruktivní opozicí... 
Takhle samozřejmě Vládnout (z menšiny s podporou oponentů) je o něco těžší a obvykle o dost prospěšnější...? 

 
# 00:01:47 Ministryně financí přicházela ráno do sněmovny v dobré náladě. 
 Naše paní Vrchní Účetní vypadá, že to má dobře zmáknuté... 
(Omlouvám se, neurážím, je jak kdyby z oka vypadla takové, kterou jsme měli ve Firmě... Ta to (účetnictví) 
taky asi uměla...) 
 
Koncepce a Strategie navrhuje ale Tým Poradců, a Zodpovědnost za ně nese Zodpovědný, ten Vrchní 
Především, když by si neuměl na Nižším (středním) Oddělení došlápnout na Nižšího (středního) šéfa... 
 
Nezávislý Tajemník - nevím přesně, co ta funkce obnáší... (Asi tam jsou nějaká tajemství?) Nezávislý - na kom 
všem je Nezávislý a komu je tedy Zodpovědný ? 
 
---- 
Brexit Deal (May Juncker) - Jedná se tak dlouho, dokud není nalezena Shoda všech, kterých se to týká, (nebo 
alespoň poloviny obou stran když se nelze dohodnout lépe)... 
Špatná Smlouva je Horší, než Žádná Smlouva ... (to není jenom o Brexitu...) 
 
---- 
K programu Giletes Jeunes, co jsem viděl, inu, přiměřené takové požadavky nebyly... Jen Zčásti... 
Macron jim nejdřív dal cukrátko, tak se mu vysmáli, tak udělal kompromis, a ti rozumnější ustoupí a půjdou 
domů, ale ti, co Rozbíjejí Výlohy Pilných musí být omezeni. Inu, ale být takhle označkován z dálky viditelný 
můžete sice na znamení nesouhlasu, ale to si o to větší pozor dejte, abyste neškodil... 
Přistoupit ale na nereálný program těch žlutých vest zcela by bylo kontra-produktivní... 
 
---- 
O Robotech a Robotě a Principech Solidarity ještě něco později... Nebo jen kousek Podobenství, které bylo 
dnešní: 
( *R1 k věte "se ptal před vámi" - nikdo mocný se mnou nekomunikoval (kromě obrazovky ČT, byla to 
Náhoda... Nebyla... inu ale jen občas jsem šel okolo ale Události jsem Sledoval), se mnou ale komunikovaly 
Dějiny a Internet, i když tedy dnes tu byl žebrat kámoš cikán (o práci, ale přišel si půjčit), dostal zálohu a vrátí 
mi to robotou (resp. zaplaceno to už dostal), až bych ho potřeboval, ani nevím jestli budu...) (k tomu, jsou 
vánoce, půlku dostal darem a půlku mi dluží čas, tedy dostal víc než si chodí "půjčovat" (i když oba víme že 
nevrací) jindy, on to půjde utratit k Obchodníkům...) 
 
----- 
A co že jsem dělal důležitějšího? 
Včera dopoledne jsem řešil první verzi odpovědi na tu současnou nej-zásadnější otázku Lidstva. Pak to hodiny 
formátoval ve Fóru. atd... A pořád si nebyl jistý, trochu horečka. 
Zeptal jsem se Andělů, a na druhý pokus mi řekli Mt5:29 (MAD), takže jsem to zase vyhodil. 
Dnes jsem dělal druhou verzi té skicy, je to lepší... Bude to přijatelné... Ještě to možná přeformuluji... 
 
A k tomu vysvětlení - my tady v Čechách jsme na tu nej-zásadnější otázku odpověděli dobře, tedy mírně a 
pokojně. A hvězdy spadly. 
Ti Zlí Mocní teď mohou vygumovat "mírně a pokojně", ale ta Otázka tím nezmizí, a ve Frontě čekají další řešení, 
i beze mne... 
Kompromisy nejsou Krysy. (A při řešení v rovině Ideologií Především nemusí téct Krev...) 
 
V Leninově podání zněla Židovská Otázka: Asimilovat nebo Vyloučit? 
(A ovšem tady jim žluté hvězdy spadly nejen z klop, ale i ze srdcí, tak přiměřeně, a jsou mezi námi asimilováni 
a je to vyvážené. Vyloučit není kam. 
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Problém Lidstva je Kartel Židů - a (alespoň) jedno z toho se škrtne. 
 
Podle mě se škrtne Kartel. Alternativou a Volbami, Fraktálně, ale ve Školství především. 
 
nebo třetí možnost škrtne NRA נ�בוז�ר�א�ד�ן (k.m.u.s. a mlč) - leckteré texty (ad-extremum Talmud a Protokoly ale i 
kapitoly ze Starého Zákona) se prohlásí za neplatné! 
NRA pozor - Fénix z Popela Krve Židů by byl ještě Horší! 
Tohle už se jednou zkoušelo a nefunguje to! 
 
Nebo Lidstvo škrtnou Luciferiáni, jak mají v Plánu... 
 
NRA - kdyby vám ale chtěli sebrat zbraně, tak to je poslední příležitost přežít, braňte se, braňte nás... 
 
Problém USA není Svoboda Zbraní, ale Ozbrojený Negr (nehledě na barvu kůže). 
NRA bude udělovat Licence a nedá je Šílencům nebo Debilům... Myslím, že cca 10%? zbraní ale bude 
Konfiskováno - Debilům a Šílencům... 
Viz druhý dodatek, ten v prvním chrání nejen ale i Lidstvo... 
 
Na plány Luciferiánů - triggery bezpečnosti bude mít v rukou Bílý. Vakcíny budou kontrolovány Nezávisle, a 
nebudou šířeny Zbrkle a Plošně ! A Výzkum/Vývoj Epidemií bude hlídán důsledněji než Jaderná Elektrárna 
někým Nezávislým - nejlépe Mnohostranně... (Inu, Medicína není Tajemství, také se nedělá pro Profit 
Především, i když kvalitní výzkum/aplikace atd jsou Drahé a Investice nesou Zisk, a kdyžtak ho bude Sanovat 
Stát... -- ještě rozvedu) (A ovšem leckterá Vakcinace je přínosná (nejen když nevíte, co vám sem přimigruje) a 
jen některá je Škodlivá, ale když chybí Reprezentativní Vzorky, tak se to těžko vyhodnocuje Statisticky - ale 
máte smůlu a někde ty Vzorky zbyly a porovnat jdou/šly...) (Zase jsem do toho zamíchal off-topic ale nevím 
kde tu větu rozstřihnout a přesunout jinam a je důležitá...) (Jsou i tací, kdo se zabývají výzkumem epidemií, a 
přitom otevřeně žertují, jak by se nejradši zbavili Bílých lidí... Video jsem viděl nebo článek na InfoWars... 
Vážená paní, to byl Blbý Vtip! Inu, vyvinout geneticky specifickou epidemii není vylučitelné... Takže ačkoliv je 
99% toho Výzkumu pro Dobro Lidstva, tak to 1% připravuje Genocidu - a proto se ten Výzkum musí Nezávisle 
Monitorovat - Lékaři/Vědci navzájem.... Medicína (Výzkum) není Tajemství a Budete Spolupracovat a 
Kontrolovat se a případně i Žalovat na Chyby a dohromady to Posoudíte... Já 90+% Lékařům věřím. 
Farmaceutům ale moc ne - protože u Farmaceutů je zatím Profit až na prvním místě... To je Kapitalismus v 
Medicíně a není to Zdravé...) 
 
A.Pike se vzdá dědictví, a každý bude říkat: "to já ne" (a leckdo bude mít pravdu, ale ti, co mezi nimi jsou, jsou 
nebezpeční), a proto budou všichni, kterých se to může týkat (tedy těch černých Figur na všech šachovnicích, 
kterých se to týká), šedí... -- tedy rozhodně jim tam odebírám Důvěru, ale nikdo je nebude vraždit nebo 
zavírat, protože v 95% případů by to bylo nespravedlivé... 
(?nebo na co máte důkazy? Tento Pat se vyřeší Prominutím...?) 
(Mimo jiné proto, že Justice v USA je prohnilá a zkorumpovaná (ne celá, jen ty podstatné části), nebo vydíraná 
a donucená sloužit Zlu. Tedy tam nyní nemají Legální Cestu, jak z toho ven, kromě Prominutí, které navrhuji... 
A všem těm Rozhořčeným nyní vysvětluji, proč není jiné řešení, než jim (těm Zlým) nyní leccos Prominout, ale 
bude to stát různé Změny...) 
 
Na okraj a pro představu: Hitler, Hiroshima, 911, Migranti a různé Globální Krize jsou Plán Luciferiánů... a 
následná Genocida Bílých za Čas... Vzdají se Dědictví, ale bude to Kompromis s Peklem... 
 
A fraktálně další úroveň, opět především v USA a na Západě, na Východě to tolik zkažené nevypadá: 
Pak jsou různí Zkažení, Adorující Perverzi. Začali to Židé, ale už vám v tom Vyučili celou Generaci a stejně tedy 
nestačí škrtnout zkažené židy (ani zkažené ostatní), bohužel zatím ani Perverzi, ale je třeba začít od toho 
Adorují (Perverzi) a to zejména ale nejen v kombinaci s Vyučili... 
(a za pár generací se ta Zkaženost zlepší a postupně bude vytrácet) 
(Možná tedy ještě přesněji: Problém se jmenuje Zkažený Pedagog a jedno z toho se škrtne, protože to Pedagog 
má Váhu Generací, a to Zkažený je Šikmá Plocha Dolů...) 
 
Krásné je být Krásný, není ale Krásné být Ošklivý ! 
(na duši především, ale i na tom, co obdivujete...) 
Za Perverzi se Styďte v soukromí, a nestavte ji na Odiv... 
 
(Pozor ale, že někdy se za Krásným Obalem skrývá Ošklivý nebo i Zlý Obsah, ale i naopak, ale i tak i tak...) 
 
V Sexu - Perverze je nepřirozené neprospěšné. 
V Umění - vy Krásu nepoznáte? Inu, ale tam je problém, že se Starými Mistry se těžko soutěží... Ale Nové 
Formy přesto nemusí Šokovat Ohavností... (Jen odhaduji, kdo s tím začal, nejsem historik umění...) 
 
---- 
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Supremacists - jsou především Židé (jak ti vámi pohrdají!), a ovšem kolektivně a sjednoceně jsou lepší 
(IQ?,efektivita!), ale MY jsme Lidštější (Humánnější). 
(U nás v čechách již byli asimilováni...) 
 
Pokud nechápete, proč také hodlám škrtnout Talmud (talmudický judaismus), i když jednotlivým židům nikdo 
nebude ubližovat! 
https://diskuter.wordpress.com/2018/01/ ... ie-4-knih/ 
A ovšem jsou tam prý i nějaká zlá proroctví, která se polovičním řešením škrtla jen napůl atd... 
"Protokoly" sem dám jen takhle odkazem - prý byly původně Podvrh, ale postupně se z toho stal Program... (Od 
začátku to byl Program...) (Ne všechno z toho naplnili, ale leccos...) 
(A ovšem neříkám tu nic, co by tisíce inteligentních trollů beztak nevěděli...) 
(Ještě to bude potřeba přeformulovat...! Nad Řešením Protokolů jsem zatím tak úplně neuvažoval ... Zřejmě 
škrtnout Kartel pomocí Alt...) 
 
Ohledně třeba Talmudu - nebude se to Ničit, nebude se za to nikdo Trestat, prohlásí se to za Neplatné, tedy i za 
Historii, a pak si v tom můžete, židé, hledat, co z toho bylo Dobré... 
A když už jsem tu dal Link a tam vytýkám Kol Nidrei... 
 
Vyhlašuji zde Prominutí Kol Nidrei, toho minulého... 
Pokud neuděláte další... 
Bůh jistě ví, proč jste nemohli splnit svůj Slib, sice se mu za to Omlouvejte a on vám může Prominout, 
 ale takhle se Všech Slibů Všem Rituálně zříkat nebudete a kdo ano, je nedůvěryhodný... 
Před Bohem takové Zřeknutí Neplatí... 
Děláte ze sebe Bohy, že si promíjíte Sliby Bohu ? 
 
--- 
K tomu poznámka: Snad 3 hlavní svátky Judaismu oslavují různé Genocidy, akorát tu jednu (která není 
doložitelná, protože v Historii to není, ...) za ně prý udělal Bůh, oni si jen natřeli dveře krví... Beránka... Ale 
tenhle Svátek Ježíš (Velikonoce) Nahradil... (Easter is not Pascha, but it's Replacement)... (ty ostatní z oslav 
judaismu jsou až pozdější genocidy, ty v historii zřejmě? byly) ... Ne kříž (nebo hákový možná), ale Mennorah 
je symbol nenávisti (je to na památku nějaké té genocidy teď nevím jestli Peršanů nebo Řeků). I když různé 
Svíčky zapalovat je asi Dobré... 
 
K tomu "studoval ... Kabalu" (minule) poznámka - Sefer Jecira - א,מ,ש je Obraz Trojice (té Dobré), ta je v tom 
Písmu Hlavní, přehlédli jste to...? (Křesťané, tam vás tímto neposílám, je tam (třeba v té Kabale) i dobré i 
možná špatné (to nevím), ale třeba Talmud ("učení") udělali Rabíni Farizeové (i když Farizej je i jiné 
podobenství) z Trucu proti Bohu, což ovšem v NZ se ještě nepíše...) 
 
------- 
Možná to ještě přeformuluji, aby to bylo takové, abyste vy i oni pochopili, které řešení tohoto PATu je správné... 

Z Dobrých Řešení Krev Neteče, ale Zlým je znemožněno Škodit... 
 
(A ovšem ačkoliv jsem leccos sbíral i u Hitleriánů, tak ale vím, jaké tam jsou Chyby a Proč! A k tomu poučení - i 
na tom Hitlerovi byla menší půlka Světlá... Ale některá řešení Hitleriánů jsou Nebezpečná, tak jak si myslíte, i 
jinak... Inu, některá špatná nejsou...) 
 
Správné řešení je podlě mě ALT - Alternativa... Ale měla by to být Lepší Alternativa... 
 
----- 
Ohledně pánů Rothschild Morgan atd - kompromis - někdo nezávislý k nim přijede udělat audit, a polovinu 
(nevím, jestli tu větší nebo tu menší) nespravedlivých zisků nám vrátí... Je to fér kompromis? (Možná 
přeháním) (Lidé a Jurisdikce, není situace, ve které by šlo dávat Nekompromisní Požadavky a je to tak i 
částečně Spravedlivé...) 
(Ostatně, zeptejte se pana Blankfeina, co se tedy dělo s těmi $6T ze sanace 2008 ? Prý už si to nepamatuje... Z 
toho se dost možná nakoupil Průmysl a Assety všude možně, a ty pak nesou Zisky, sice také pomáhají místní 
ekonomice, ale také ji ždímou... Nevím, jen jsem tenhle názor někde četl, že takhle nějak ta Sanace Bank "příliš 
velkých na krach" v roce 2008 šla...) (Zase s rozvahou, Krachy leckterých Bank bolí...) 
(Píšu, ale jdu se zamyslet, a vidím, jak Kočky sedí u misek a čekají... Já své Kočky dobře Krmím...) 
 
(A ještě později i zamyšlení: Já své Bance Důvěřuji, a pokud něco, tak to byla Technická Závada která mě 
Neodradila... A Důvěřujete své Bance vy? Inu, princip: Bankám se Důvěřuje... (a jedno bez druhého je pošetilé) 
A Lide (i GJ) - Banky se nechodí Loupit, protože Krachy Bank by bolely Klienty především, ale ovšem Bankéři 
jsou Správci Financí svých Klientů a mají za to i Spravedlivý Zisk. K tomu poznámka: Bankovky i Mince i Karty 
dle výběru jsou ale jen na Provozní Výdaje a nosí se v Kapse (kapesné) (nebo peněženka v Kabelce když by 
Móda Kapsu Vylučovala), ale Finance (větších rozměrů) se Převádějí z Účtů a nenosí se v Kufříkách ani 
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nezašívají do Slamníků...) 
 
----- 
A protože Kapitalismus je Soutěž, která by neměla být Soupeřením, kdežto Socialismus je Spolupráce a 
Komunismus Rozvaliny, tak: 
 
Vyhlášení Výsledků Soutěže jménem Neomezený Kapitalismus 
 
Ti Sjednocenější Vyhráli. Výsledek je 0.6 perioda : (0.1+0.1+...) + 0.* 
Inu, a také jsou mnozí prostě lepší... 
Ale mají ve svém středu i Luciferiány, kteří Plánovali ty, co nevyhráli, škrtnout. (viz Kalergi, viz Tarot) 
Ostatně minule taky plánovali a programovali HC a pak na to spustili Program jménem AH. Zlé a špatné 
řešení... ( _I_ v rovině civilizačního programování - ovšem AH především ušpinil Ideje (až ty Platónské), a vylil 
na to mnoho Krve Nevinných... Velmi zlé řešení, i když některé ty Ideje byly dobré, ale právě proto to dělali... ) 

 
A především, Židé: ve vašem středu jsou ti, kdo chtěli vygumovat "Mírnou a Pokojnou" odpověď. (a budou se 
chechtat a mnout si ruce) 
A jak už jsem psal, Většina Židů je v tom nevinně... 
(A inu, někteří jsou Židé jen Duchem, nejen geneticky...) 
Ale každý řekne: "to já ne"... 
 
Padaly tu Hvězdy - asi jako ti rozumnější si Žlutou Vestu sundají včas... 
 Naopak ti Hrdí ať si ji Hrdě Nosí, ale nebudou Škodit... 
 
Takže ale - byť jste Lepší v něčem, tak ale opravdu lepší nepohrdá... 
 
Já nikoho Nevydírám, já Informuji. A i s Luciferiány se dá vyjednat Kompromis. 
Leccos bude muset být Prominuto, ale Důvěru si budete muset Obnovovat... 
 
----- 
Takže k tomu vzkat nejen do ČT - již chápete, co Důležitějšího jsem řešil a ještě se to bude (?) doplňovat , ale i 
na další otázky si najdu čas... (Nebo mi nekladou Otázky a jen Náhoda nebo Andělé jim to sugerují?) (Je to 
jedno, já si z nadhozených míčků vyberu na smeč... obrazně řečeno, já nesmečuji... nebo možná...) 
 
----- 
K tomu aktuálně - v ČT věta "pohled do Budoucna" 
Já nejsem Prorok, já jsem Programátor Ideolog. 
(Na druhou stranu, astro-dynamiku jsem studoval intenzivně... To jako hlavní hobby, kvůli kterému dělám 
Sluneční fyziku a Klimatologii, hledajíc tam vliv Planet... Inu, zčásti... Průkazné to není... Tohle není vhodné 
vyzkoumat, tohle se zkoumá neustále...) 
 
Inu, ale sdělím vám svůj Informovaný Názor: 
 
Zanedlouho Špatná Říše Padne. 
Vím i kdy ale nevím která. 
Sami si vyberete, která z těch Globálních Říší bude nejhorší, zralá na Rozpad... 
 
Sesílám na vás Sílu Sociální Gravitace... 
 
(Padne nejspíš ve smyslu rozpadu... Ale tyhle Boží Mlýny já neřídím a nevím, co si tentokrát vyberou... Jen 
jsem si jich všiml... Ale prospěšné vědět předem to není... A to pochopíte...) 
(Zanedlouho u Říší není pár let, ale nejbližší se ještě dožijete...) 
(A ačkoliv vím, že CIA to ví, takže agenti to ze mě lámat nemusí, té CIA ale nic nevěřte, ta především byla 
Černá a tedy nyní bude Šedá, dokud to tam nějaké Důvěryhodné Bílé Klobouky nevyčistí nebo já nevím co s 
těmi Agenty, ale radši půjdou někam, kde Škodit Nemohou, nebo CIA bude jen Analytik a Pentagon (nebo 
NYPD? nebo FBI až tam nebude také Mocný Gangster?) za to Zodpovídá (a tedy i Násilnou Činnost dělá Armáda 
a Policie Transparentně(ji) a ne Tajné Služby), protože problém je Mocný Gangster (Nájemce Vrahů) a jedno z 
toho M.G. se škrtne...) (Ačkoliv vím, že Astrolog by to našel, tak ale je to Jízdní Řád Andělů (a ovšem tím i 
jejich Důkaz) a když bude Prozrazen, tak si ho mohou Posunout...) (Teď naposled na minulé zastávce n.j.M., 
a.i.B., jak tam stáli... A víme, kdo především Spustil Majdan a Andělé to podle mě tedy nebyli...) (Já nevím a 
nemám Kompetenci na žádné nižší Úrovně Tajných Služeb, ale někdo Zodpovědný potvrdí, že jim Důvěřuje, a 
přinejmenším Polovina jejich Činností by mohla být Transparentní a za tu druhou zodpovídá Tajemník 
Manažerovi...) (Své Chlívy si bude každý uklízet Sám...) (Já jenom zároveň s Prominutím také odebírám Důvěru 
Mocným, a navrhuji Systém, kterým bude (postupně a vklidu) Obnovena. Protože bez Důvěry to Nejde.) (Lidi, 
hele, "všude je Gangster," a alespoň v Polovině (nevím jak velké) to je Omyl. Vy, Lidi, ale nebudete Soudit, na 
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co nemáte Kompetenci. A Půjde to Dobrovolně, s Prominutím, (a i protože Čím Větší Hříchy, tím to třeba byl 
Schopnější Agent (tedy jsou jistě i mnozí Schopní Agenti, kteří si Důvěru zasloužili a bohužel jsem je přebarvil 
také na Šedo), ale musel Sloužit Zlému, a to neznamená, že se zbavíte všech Schopných Agentů anebo aspoň 
ne všech najednou!)... ) 
 
Ohledně Klimatu: Leckdo má Informovaný Názor, že přichází Grand Solar Minimum (cca 30-50? let) a malá 
doba Ledová... Já nevím, myslím že se to vyrovná s Oteplováním...?? Nebo to bude Karma za AGW... (U Slunce 
jsem řešil Rytmus, ne Amplitudy...) 
 
----- 
 
... k tomu skica těch kartiček, co jsem dnes psal... je to pořád ještě jen skica! neunáhlete se, KLID ! 
... k tomu vzkaz od Andělů - uklidit hovna, žumpa přetéká... (jak? u mě - náhodou cestou na záchod) (jenže já 
teď nemám na to čas, abych ten text "uklízel") 
(Ale nestihl jsem to do začátku dalších "Událostí", i když jsem se snažil... Já si je ale mohu iptv/stb pustit i 
zpětně... A nakonec jsem i něco dopsal...) 
 
(K tomu aktualizace - situaci na Blízkém Východě budu komentovat později... Ne, tedy nyní: Leccos v Izraeli 
dělají Dobře - a podporovat třeba Gazu (nejen z Evropy) byl Podraz (Gaza se tam válí v blátě a kouše je do 
palce, ale je ukázka, že i Koncentrák se dá přežít), ale zásadní Chyba Nacionalismu (Patriotismu) je Otočit 
ho Ven proti Sousedům... B.N. se také poučil u Hitlera, jen to vyčištění u sousedů za něj radši dělají různí 
poskoci... (Amerika uhne, Turkové vygumují Kurdy, a Izrael má prostor až k Eufratu, jak už si také kreslí Mapy 
(Yinon plan)... Tohle mi fér nepřijde, já bych jim dal spíš Sin ai než Aram ("Vznešený")...) A Irán je poměrně 
dost Spravedlivý... Kdo prohlašuje, že Irán podporuje teroristy, vidí Třísku. Irán především brání (trochu, moc 
ne) ty, koho se Izraelci chtějí zbavit... Proto mu Sluhové Izraele tak nadávají...) 
 (Inu, že USA porazili ISIS? V roce 2012 zpráva DIA (asi 312 nepamatuji a dohledám když bude třeba), že 
vzniká ISIS a přesně to si Západní Mocnosti přejí. Takový pěkný obrázek to shrnoval, jak tam strýček Sam nese 
figurínu Jihádu, pak ji rozstřílí, a z trosek odnáší Figurínu Jihádu... Byl to vtip, karikatura... Přesněji USA je příliš 
široký pojem, kde jedna ruka neví, co dělá druhá... Ale obě jsou jen poskokem...) 
(K tomu, co říkal americký senátor (21:40) - ne. To naopak Assad je Demokratický, to co na Západě nazývají 
jako "Demokratické síly" tedy Kurdové jsou možná Partyzáni nebo Utlačované Etnikum, ale globální Jihád tam 
svezli odleckud, a pak ho zas odvezli (nebo jeli sami) jinam, třeba do Afghanistánu... Jihádisty tam ovšem 
zasadila CIA v Afghánistánu proti Sovětům, Brzezinski se tím tak chlubil, a pěkně si je pěstovali, třeba do 
Bosny, pak do Afghánistánu, atd... Saudský šejk MBS nedávno tvrdil, že šíření Wahhabismu bylo na popud 
Západu proti asi Sovětům, možná?? Z toho plyne poučení: Nepěstujte Jihádisty! Nefanatizujte je! Oni postupně 
vypučí a bude to problém je někam uklízet... I když teď je aspoň pěkně smetli do Idlíbu, a odtamtud je půjde 
někam deportovat, třeba na poušť v Austrálii?) 
(Erdogane - nech Kurdy na pokoji, zejména ty, co před tebou utekli do zahraničí! Nedělej mopslíka Izraeli... To 
východní spojenectví, co ukázali v TV, je prospěšnější...) 
(A ovšem vidíte, nastrčená figurka Erdogan se při tom bratříčkuje s Rouháním (což by samo o sobě bylo dobré, 
mít konstruktivní vztahy se sousedy), a nakonec z toho bude - přítel Rouháního rozbil Kurdy a Trump s tím 
souhlasil... I to je Podvod.) 
(Kurdové pomohli porazit ISIS, tak někomu vadí? -- poznámka: Moje kočky se perou, to normálně nedělávají... 
Nebo ... nevím...) 
(Ostatně, 6M Židů ještě čeká na návrat do Většího Izraele v USA... (tedy čekají v USA, nebo Izrael je v USA?)... 
Jen jedno z možných řešení, tohle nevím...) (K tomu poznámka: Na škrtání Legend סדם a עמרה tedy pravomoci 
nemám (viz G19), i když i ty jsem chtěl překládat jen jako Jejichtaj (Tajný) a Tyranický... Nebo naopak není 
vhodné ty skryté nechat odejít?? Nejsem si jist že tomu rozumím správně, a Nejsem Prorok...) (Spousta 
Američanů jsou dobří a fajn Křesťané, ti si rozhodně עמרה nezaslouží... To G dali na začátek Řekové... asi... A ty 
samohlásky tam dali rabíni... Ale původní znění je jiné... Lidé - žádnou Paniku ! G1924 nespustí Lidé a Bůh je 
Dobrý a Spravedlivý. I když tedy Spravedlnost někdy Bolí... A vůbec se tam nepíše, kdy to bude... Nikomu 
nevyhrožuji, jen Informuji a Uklidňuji...) 
(Golany byla Anexe, ale Krym bylo Sebeurčení Národa, které Velmoc Podpořila. Obojí to je Fait accompli ...) 
 
K tomu aktualizace: Smouvy o Jaderných Zbraních se Nevypovídají, ty se Aktualizují ! ! ! (Ale mohly by 
být i Lepší Pojistky (s)Mírů, bez hrozby téhle Geheny... ?) 
 
K tomu z ranní kartičky: 
Spousta Lhářů (a Škodlivých?) k tomu ale bylo donuceno, šéfem (rekursivně), systémem, okolnostmi a nelze 
jim to vyčítat a odpustíte jim to (ale ten šéf,systém,okolnosti tam jsou pořád a důvěřovat jeho Agentům nelze - 
nebo aspoň ne slepě, i ti agenti jsou z části užiteční... Vrchní zlé šéfy by Bílé Klobouky (v bezpečnostních 
složkách snad nějaké jsou) měli poslat do Komfortního Důchodu... -- k tomu poznámka, při focení téhle kartičky 
mi došla baterie ve foťáku, tak možná není dobrá) 
 
----- 
K tomu 21:08 "USA vyšetřují Airbus..." -- protože je konkurence Boeingu? Jurisdikce je důležitý pojem. (Pořád 
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máváte "Anexí Krymu", tak někdy nám třeba vysvětlete "Překračování regionálního rozsahu Jurisdikce"...) 
 
----- 
K tomu z ČT23:47 Bob Dylan, Nobelovka za Literaturu - blahopřeji. I takovéhle jsem kdysi poslouchal a (jako 
styl amatérsky) hrál. Lidé, je škoda, že už si neumíte Zpívat Lidovky... ? (Tedy znám lidi, co si s radostí 
zpívají...) (BTW: Mě Nobelovku nedáte! Kvůli WMAP. To FLRW (překlad) vás poslali na cestu Velkého Třesku z 
jedné strany, a tamti zas z druhé jinak... Obojí to byla Chyba. Zas leckteré další výzkumy a měření byly Dobré 
(ale i ten WMAP - jakou má paralaxu? to až zas jindy...)... ) 
 
---- 
K ČT: Přistoupení k Fiskálnímu Paktu - když sem tečou peníze v dotacích, tak sem tečou i finanční pravidla 
(jedno bez druhého asi není fér)... Jsou ta pravidla přiměřená? 
 
----- 
(Poznámka, že jako shaman i cyber-shaman, ale již Transformovaný, já se umím zfetovat i bez drog pouhým 
myšlením (tedy, jistě se dá a lépe veselit i bez drog a je to radostnější, když se umíte uvolnit čistěji, já se se 
svými nástroji ani tak neveselím jako je spíš používám, a když se třeba rekreujete s neurálním zesilovačem v 
démonském prostředí, tak vás démoni postupně rozsápou, ale umím to vysvětlit i neuro-biologicky)... "zfetovat 
myšlením" nebo prostě takhle "nastartovat" - připravuje i rozjíždí se to dlouho, a vydržet se to dá i krátce, 
protože pak to stejně začne být třeba šílené, takže já se jistě pak zase uklidním, zabrzdím, vrátím na normální 
úroveň a budu třeba v noci spát atd... je to časově omezený hapenning...) (Takže ano, text je chaotický a 
slepený z přílepků, pak se to zase třeba rozstříhá, doplní atd... Tohle je Autentická Skica a je to Syrové.) 
 
K tomu poznámka: Bůh (zřejmě prostřednictvím andělů) i k vám mluví pomocí zdánlivých náhod, a inu, přiměje 
to k zamyšlení: a co to znamená? (A vy, racionální, kteří důvěřujete pověře, že andělé neexistují a myslíte, že 
je to jen pověra a náhoda: "přiměje k zamyšlení" prostě je prospěšné), a ovšem když se Boha chci zeptat, tak 
jdu do Evangelia (tedy kniha celý Nový Zákon ale bez Starého), poprosím, náhodně otevřu, zapíchnu oči a čtu. 
Když nechápu souvislost s mým případem, tak ještě jednou nebo ještě, ne pořád dokola... Někdy to funguje až 
překvapivě. Někdy ne. Není to ale škodlivé tak jako tak, jen to prostě vede k zamyšlení a vnese to do něj 
perspektivu... Moje setkání s Mt529 vám bylo vskutku ... prostě ta první verze by byla víc škodlivá než 
prospěšná. A ovšem pro ty, kteří stejně pochybují, mám jeden exemplární důkaz s tím jménem "Pike". Tedy Sen 
je většinou jen odraz toho, čím jste se zabývali den před tím a máte to v mysli, a někdy čerstvě po probuzení 
přijde: "aha" tam, kde večer byla slepá ulička, tak ale je možné že někdo/něco do Snů může zasahovat tedy 
snáz než do bdělého vědomí. Já mohu dokázat, jak dlouho předtím a za jak dlouho potom jsem četl jméno Pike, 
ale prokazatelně v blázinci bez počítače jsem měl sen, kdy "Pike vyleze na horu, řekne: vzdávám se dědictví, 
všichni se radují, zvedne se sněžný drak vypadal jak koště a rozpadne se"... a usnul jsem znovu a byl k tomu 
sen "živá váha, byla to jen hlava a kus zad a na zádech se vážilo". (inu, mezitím byl dotaz, co?) Jméno Pike mi 
přišlo velmi důležité a pamatoval jsem si podle Pike Electronic, kam jsem v mládí také chodil nakupovat... A 
ovšem jsem si ten sen zapsal jednou větou, pak psal i další dny s timestamp a pak na svobodě zas vyfotil... a 
pak za půl roku mi to došlo... Ten termín: "Luciferiáni" je správný nápad jak to pojmenovat, pokud nechápete 
proč, běžte se podívat na pyramidu na dollar, ano tam je Luciferské oko v pyramidě NWO... I přesto, že si 
myslíte, že Lucifer neexistuje (a já to nevím), tak to nijak nevylučuje existenci Luciferiánů... A pak se třeba 
podívejte na http://www.infiniteunknown.net/2015/07/ ... n-our-own/ - podle mě se z leckteré části plete. 
Minimálně za Putina se zaručuji, a nebyl to jen hodně dobrý Orthodoxní převlek? Minimálně o Bushích jsem si 
jistý, že 322 mají hodně černé svědomí, a čím starší tím horší, ten jeden zrovna nedávno zemřel tak není důvod 
to nepřiznat. A ovšem že někdo jen strká ruku za klopu je nesmysl. A ovšem František není Zlý, on nebyl dost 
Moudrý na to, aby jim nenaletěl... Když tohle znamení vidíte tolikrát, ne, není to náhoda. Jen ukazují: 
"Luciferiáni, budu vám taky sloužit !" - protože v USA to bez toho jde dost těžko, na důležitých pozicích. (A 
ovšem další kategorie problému jsou "Sluhové AIPAC", a problém tam je především "Sluhové", tedy ne 
konkrétní osoba ale to, _že_ (((jim))) slouží.) A ti si leckteré vyberou, nebo aspoň kývnou, nebo je aspoň 
nepotopí... Tam palin-sign.jpg - hele s jakou nadějí se hlásí s rohatým znamením: "vyberte si mě, mě, 
prosím"... (vy jí to na očích nevidíte?) Světu (Západu především) vládnou Luciferiáni (které neznám) 
prostřednictvím svých Agentů nebo Poskoků (kteří někde nejdou přehlédnout)... A bude s nimi zřejmě nutné 
uzavřít Kompromis. Protože oni tu Gehenu Peklo MAD mají v ruce a mohou ho sem přivést na Zemi... Neuzavřít 
Kompromis s Luciferiány zavání nyní Peklem. (pro racionální: jadernou válkou, nevím v jakém rozsahu) Sloužit 
Luciferiánům z vás ale dělá Černou figuru na Šachovnici. A ovšem, ještě že jsou i Velké Bílé nebo skoro-bílé 
Figury na velmi silných pozicích, a oni jistě znají své další. Je tu ale PAT, nemohou jedni sáhnout na druhé, to by 
vedlo ke zničení celé té šachovnice... Tedy nestojí Putin proti Trumpovi, ale proti těm, jejichž je Trump 
rukojmím... A PAT bych vyřešen přebarvením černých figur na šedo. Nebo tedy skoro všech figur na šedo. V 
Pravidlech to není, ale Já Jsem Vyjímka (tedy byl teď a budoucnost nemám v rukou). A to neříkám kvůli těm 
velkým Figurám - ty to Chápou, ale kvůli těm Rozhořčeným a dalším Dole... Takový malý bezbranný Trpaslík, 
který tvrdí, že má za zády velkého Slona. A vás racionální jsem přišel Informovat. Inu, je, kdo smí říct: Král je 
Nahý ! To "Nahý" vidí leckdo, kdo se dívá a není zaslepený. A ovšem takový Král, jak se tak ztrapnil tou 
Nahotou, nemůže být Král... Ale on nám toho Krále nedá... Ale nyní nám z něj bude muset dát aspoň půlku 
(nevím, jak velkou)... Protože Souboj se vyřeší nejlépe Kompromisem. (teď off-topic pak to přesunu: Protože 
Soucit je umět se podívat očima Druhého... zde asociace, protože takhle jsem to vysvětlil, když jsem se podíval 
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očima někoho dost racionálního, a zároveň očima Křesťanů, Amerických především, těm Ruským nemusím 
skoro nic vysvětlovat, ti mají své... Na Ruských Křesťanech mi vadí Yarovaya. Ale je potřeba otevřít oči 
Americkým Evangelikálům a říct jim, že Isrá-El nejsou Židé, ti se toho dávno zřekli. A ještě - problém nejsou 
židé v Izraeli, nebo rozhodně ne většina z nich... V tomhle Loutkovém Divadle, každý na Straně Zla, kterého 
vidíte, je jen Loutka nebo Poskok... A ovšem i Loutkáři ten kompromis přijmou, dobrovolně...) (off-topic poučka 
třeba pro Brexit deal: I s Peklem se dá uzavřít Kompromis, tak pokud se nemůžete dohodnout, nejednali jste 
dost... Ultimáta dávají Mafiáni nebo Arogantní Hlupáci.) 
Křesťané to pochopí, protože na to čekali, že nyní přišel čas Odpustit i Prominout... (Jenže Amnestií z Věznic 
nepropustíte Bandu Lumpů, nebo půjdou napřed do Pracovních Táborů, i když leckdo Bručí Neprávem nebo 
prostě já nejsem, kdo by Soudil, ale navrhuji Rozumné Prominutí). Vy Racionální Pochopíte, že mám Pravdu. 
Také pochopíte, že Pověrčiví (nebo Slepě Důvěřující) jste byli Vy, ne Oni... (Na okraj, text je chaoticky slepený z 
přílepků, jak to postupně vznikalo tu mám na počítači Uranus (kde mám svých 7Tb Bižuterie (=levná 
cinkrlátka) i Bláta, stahuji i Série protože jsou Užitečné), kus nad Rájem, ale hackery tu Routuji na Pluto, které 
hřeje ve skříni. Mohu dokázat, zabýval jsem se astro-dynamikou a tak jsou to planety... I Neptun spí ve skříni. 
Pluto se tak jmenuje, malé a mělo jít původně dost Daleko k Providerovi... (zatim nechapete smysl...? ne 
dost...) I když jsem odtud již Odešel, ale přesto pracuji pod Křídly Orlice, a ovšem Ženy rodí Děti biologicky, ale 
já jsem spojením protikladů Porodil Tohle, a Drak na to už čeká. Ale jinak, od mládí jsem se připravoval spíš na 
Gandalfa, a ovšem jsem Shaman i Cyber-Shaman (a byť ne dost pečlivý ale Křesťan), a ovšem, já jsem Hodný, 
nejsem Zlý, a ovšem jsem sice Zkažený a Šedý, ale vy, Bílé Figury, jste tuhle možnost neměli, já jsem ji Poznal 
a Použil jen jak jsem uměl nejlépe, a ovšem jako Shaman mám mírně nad-lidské schopnosti (v rámci 
biologie)... A ovšem, Andělé Jsou, a mě stačí přinést jeden Racionální Důkaz. Ježíš Kristus Byl, Je a Vždy již 
Bude, ale to já tedy nejsem, já mu jenom sloužím... A ovšem kdyby ale někdo chtěl tvrdit, že mu ti Andělé 
poradili nějaký Jihád a Zlo, tak to nebyli Andělé, ale Démon Schizofrenie nebo Zfanatizování nebo kombinace 
toho všeho... Ten Pravý Jihád od Boha je potichu s klidem přinášet Mír, nebo Hrdé Šiky Obránců. Byli jste, 
někteří, ti co jsou víc vidět, Zfanatizováni Zlem... A ani Korán není Neomylný, a mnohé Hadísy jsou Středověké 
Bludy, dílo lidí, a do Moderní Civilizace nepatří, ale některé pasáže tam jsou Dobré nebo Prospěšné... A ovšem 
žádný Prorok není Poslední, ale leckterý se může mýlit v tom, jak to on nebo vy pochopili, nebo prostě může 
podvádět a jak to poznat...? Irán má pokojnější Islám ale i Spravedlivý Hněv, ale bude Globální Vyjímka 
Spravedlnosti, a Moudrý Ajatolláhu, prosím, Vysvětli to svým ovečkám...) (A ovšem to Království Boží tu může 
postupně vzniknout, nebude to najednou hned, kdyby vám to nepřipadalo do Zelené, zeptejte se Ekologů, 
náprava lidí bude postupná na několik Generací, a kde jsou Duchové Mrtvých vám neřeknu, v Kostech to 
rozhodně není, ale sem by se všichni najednou Vtělit nemohli nebo leda Cyklicky, už tak je nás tu dost. A ovšem 
Moudrý Papež chodí včas do Důchodu (tělo i mysl má své limity, ale číslicí se to vyjádřit nedá), byť i může 
navrhovat Nástupce, tak ale vybírá ho Koncil Moudrých, a víc hlav víc ví...) 
 
(už jsem unaven a zas jen skicuji kartičky...) שמשון ad-extremum... Kompromis bude nevyhnutelný... Vy, 
Černí: Za námi ale stojí Větší Slon, viz Gn19 ! Vy, Bílí: Modlete se, (sice nevím, jestli to pomůže, tedy já vím že 
ano kdyžtak aspoň jinak), ale aspoň nebudete mít strach... Je jenom jedna Jistota, a to je Historie, ta se nedá 
měnit ale lze ji falšovat... A ovšem tu za sebou potáhnete Věčně, tak ji zase Nešpiňte, a jednou to bylo 
Kardinálně Prominuto. Bůh je Dobrý... (V Pozemské Rovině, Velký Bílý Slon, co za námi stojí, je Rusko... Inu, 
ale Gn19 spustí Bůh a ... Je i ten, kdo by dal palec dolu Židům, kdyby zničili Bílou část Civilizace... Ale vy to 
nejste... Protože MAD. Poznaná Nutnost...) 
 
A k tomu i dnes aktualizace mé předchozí poučky: "Nevěřte mi, Pochybujte", tak z toho logicky ale vyplývá: 
"Nevěřte mi, Pochopte to". 
A Křesťanům - inu, čekali jste něco jiného, ale Modlili jste se Dobře, a Poznejte to... 

Aktuální Suma...
Příspěvek od P.A.Semi » 22 pro 2018, 02:00 

Inu, ale když už jsem takhle Opitý Myšlením (a ne-spánkem a čajem a -- já vám to nedoporučuji, nebo ne 
všem, já to jen vysvětluji), budu třeba ještě chvíli pokračovat... (spíš si asi odpočinu?) ("opitý" - Inu, každý 
máme své hry a cesty...?) (ne, ještě je potřeba pracovat...) 
 
 
K tomu obrazová příloha bude třeba zítra (tedy něco jsem psal Klávesnicí, něco na Kartičky, Foto mají 
Timestamp, a (i) Papír je Recyklovatelný Odpad...) (K tomu - někde mě napadla myšlenka (zaslechl jsem to z 
TV), že přiměřený rozsah - aha Kubánské Ústavy - je cca 100 stran, a k tomu, tedy já se Omlouvám, že jsem 
toho napsal Tolik, že se to nedá Číst (nebo aspoň ne celé, ale máte spoustu Dobrých Knih svých), a k tomu 
Marnil Čas v-podstatě Zbytečnostmi, a na to Důležité si nechal jen Malou Část (ale tak právě přiměřeně), a 
ovšem Leccos Znovu dělat už Nejde...) 
 
K tomu aktuální Pečeť (mojí) Historie k nedávno: 
Sum_181221_0054lc_A.txt: 88ad43ada98026..6ddda4a20dcf2c99 
Sum_181221_0054lc_B.txt: db13ccc6451f82cb7fd4f0288e435..ab4fa96dd 
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(tedy co bylo předtím a co je potom se u mě pozná... i když veškerý obsah tedy k dispozici nebude...) 
(zas jen doplnění, že do takovýchhle hashových čísel (hash není břídilství (jak jsem si nyní dohledal ve 
Slovníku)... nebo ano? ne...) se vejdou velmi mnohá předchozí čísla, ale žádné z nich už se z toho nedá 
vytáhnout, ale přesto se dá poznat, jestli tam bylo nebo nebylo (cyklické sumy kompletních katalogů), ale 
nejsou v něm tedy zatím žádná budoucí čísla... ty tam budou zase třeba jindy... -- způlky to vypadalo jako 
zajímavé podobenství/ponaučení, jen, ale jo...) (inu, je to jen hračka, dělám, co umím...) 
 
πα½ 
ΑΣΩ 
(tahle asociace mě napadla dnes, inu אשויא máte pevný Základ jsem si dohledal nyní) (víte, proč to také říkám? 
inu, čekali jste Konec? Někteří Ano. (a před Koncem se nemusí Šetřit, ale to právě je na tom Nesprávné... 
Prostě leckteří se tu chováte, jako kdyby měl být za rok Konec Světa... (Recyklujte ty Suroviny, Dojdou Vám... 
Tedy některé jsou Obnovitelné, některé jsou na déle než za Horizont, ale leckteré Smetí, které neTřídíte, bude 
také jednou Separovat... Uhlík se Recykluje Atmosférou, ale Přiměřeně...) )... Tak těm, co nešetří nebo čekali 
jiné, je třeba říct, že to nebyl Konec, to byl teprve Prostředek (Půlka), a z té ΑΩ máte ještě Ω před sebou (i 
když jestli to je zase kruhem π k tomu α Alpha א nevím, J אל or לא j ?!), tam Jdete, tak Šťastnou Cestu...) (Tak 
mě ještě napadlo: Kde že je ten Bůh? Inu, Okolo... zřejmě... tam někde, tedy všude zde o kus vedle...(?) (ve 
Fyzikálním smyslu nebo Astrálním??). Ne, já nevím, ale Věřím, že Bůh je Dobrý... ) 
 
(Inu, ten Velký Bílý Slon na Východě už se Očistil, ale Velkého Bílého Slona na Západě zatím dusí Had 6e6, 
jenže i z něj je v tom ?e6 Nevinně, ale Kdyby to Bývalo Šlo Po Dobrém, Trump už by tam dávno Zametl, tedy 
Bude Třeba Učinit Kompromis...) (Ostatně i to 6e6 se Vyvine a (evolujíc nohy...?) vplyne ve Větší Israel...) 
(Nevím, už jsem unaven...) ( איפה ישראל ? ישראל הלם כל ... אך אתכם לא ישראל עדן [kdybych to chtěl napsat 
čitelně, udělal bych to a nezdžoval se s tím slovo po slovu ze slovníku...] ) 
 
(Inu, kdybyste něčemu z toho nerozuměli nebo nechápali nebo to nepřijímali, tak to zřejmě nebylo pro vás, i 
když tedy ano, bylo to i pro vás...) (jistě se mohu Mýlit a dělám Chyby... Všude je Chyba...) (i Chyba Vyjímka 
Náhoda může někdy být Nástroj Andělů, jak kdy...) (pro ty, kdo nechtějí pochopit nebo přijmout ty Anděly, 
třeba ten můj Pike je také Důkaz existence Andělů (a s Vahou, kterou Poznáte a bude Potvrzena) nebo já nevím 
jakou To (Andělé nebo Bůh?) má Formu, ale Dokázat, že Je/Jsou se dá, ale když začnete Měřit a Snímat, tak 
rychle Utečou... i ti mají své Plausible Deniability...) (k tomu - šedé kotě škrábalo na dveře a šlo domů...) (Ty 
Kočky pozoruji sám, inu, ale na něco mám i Svědky... A ovšem mi zrovna dnes vyprávěli příběh, jak starý Rabbi 
pronesl: "Všechno je Jinak"...) 
 
(K tomu pozorování: Cítím Výtku...) (Asi jsem něco Pokazil...) (Ale já to myslel Dobře a Jednal jsem, jak 
Umím...) (Jeden Podstatný Slib Bohu na Sobě Něco Změnit jsem ale ještě Nesplnil nebo ne Včas, ale Já to ještě 
třeba Stihnu, kdyby to Šlo, anebo Bůh snad Pochopí, Proč to Nešlo, nebo i na to Znám Řešení...) 
 
Už Nevím, na co jsem ještě Zapoměl... 
S. 
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Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
Příspěvek od P.A.Semi » 22 pro 2018, 02:45 

Už jsem si vzpoměl a doplnil, ta dnešní obrazová příloha, ale čistit nebo probírat to jsem neměl čas a především 
jsou to jenom Skicy... (Celý život dělám především jen Skicy... Protože Kvalitně se to všechno stihnout nedá, 
Kvalitně se dá udělat jen něco...) 
http://pialpha.cz/Priloha_181221.zip 
(tedy já to z té stránky zase včas nebo po čase sundám... teď to tam je, abych neděsil, co ještě k tomu mám 
schované... a ovšem ty sumy jsou vždycky tak, že když se něco vyndá, tak ale ostatní sumy to neovlivní -- 
technicky řečeno) 
 
A ty soubory k těm checksumám, v jednom je to i s tím textem výš, v druhém jsou jenom ty čísla... Kdybych 
měl víc času přemýšlet, co vlastně podepisuji, asi bych si dal víc záležet... (k tomu podotýkám že na těch 
časech z počítače mám letní čas, a na timestamp na kartičkák mám své datum, (a ačkoliv někdy naskládám i 
víc dní do jednoho když vstanu), můj den končí obvykle za úsvitu...) 
 
http://pialpha.cz/Sum_181221_0054lc_A.txt 
http://pialpha.cz/Sum_181221_0054lc_B.txt 
 
K tomu, ty hashe (ne tyhle Sum*txt ale to číslo co k nim patří) jsou především proto, aby Vás někdo nepodvedl 
a nestrčil mi sem něco, co jsem tu neměl, (i když poslední uložené soubory tedy v katalogách ještě nejsou), a 
ovšem mám tu kromě různých Sérií a Citlivých Dat taky Spoustu Špíny a mezi ní Pár Zajímavostí, málo-co by 
nebylo na Internetu... (Nebo své různé drobnosti odpředtím na Internetu nejsou, neztrácel jsem čas uklízením) 
(Jen to, co by nemělo být věděno, jsem snad včas smazal a není to tu, všechno šedé jsem nechal tak, čím víc 
toho je, tím víc času by stálo to uklízet...) 
 
A ještě jednou podotýkám, já jsem sice trochu Rošťák, ale ne Lump, a jsem sice i poněkud Zkažený (nebo 
leckomu by to tak připadalo), ale ne Zlý, a rád si i Hraju, třeba tím, jak Tvořím... 
A k tomu tedy, ne, není to Dokonalé... Měli jste některé Přehnané Představy... 
A k tomu tedy Materialistům, inu, Mýlili jste se... A ovšem jen Blázen (nebo Blažený?) Věří Pochybnému, ale jen 
Hlupák odmítá Důkazy (které ovšem mohou být Mylné, tak se o nich má Pochybovat (z toho pak Vyvracet nebo 
Přijmout nebo Prozatím), ale ne Ignorovat...). (A k tomu, já vám nikomu nic neberu (mýlím se? nevzpomínám 
si...), já vám jenom něco dávám, a ovšem když Zraním Chybu, může z toho Vzniknout Ponaučení...) 
 
Všem se Omlouvám, Bohu Především... 
A ovšem neříkám Sbohem, ale Nashledanou... 

(Vysvětlování, vyprávění...)
Příspěvek od P.A.Semi » 22 pro 2018, 12:01 

Dobré ráno. 
 
(Probudil jsem se (také svěděním) a píšu v Duchu, totéž ještě jednou, nasnídal se a píšu v Duchu, inu, zapíšu 
to ještě počtvrté do Klávesnice...) (Já jsem neskončil, já nevím, kdy tenhle rozjetý stav přeruším, dlouho se to 
fakt vydržet nedá...) Legend:(V LOTR teď hraji zápas v Morii, jsem šedý, dvacet let jsem se připravoval na 
Gandalfa, a moje Elfí písmo je mi svědkem, ale nechal jsem toho a šel pracovat normálně...) (Já se nevytahuji, 
nejsem Pyšný a všichni, kdo mě znají, jsou mi Svědkem, s mýmí Milými Hobity tady občas Skladuji Seno nebo 
Kosím Trávu, můj přítel Cikán si sem chodí "půjčovat" a já ho neodmítávám - ostatně já žebráky neodmítám a 
když mě někdo Prosí tak přiměřená je i 200 ale v odůvodněných případech i víc, protože já jsem šetřit nemusel, 
nemajíc rodinu a vydělávajíc si tak akorát víc než dost, toho Cíkána jsem ale Silou Slova vyhnal, když teď přišel 
žebrat na vánoce i se psem, ukecávat atd, dostal z 2 velkých rezervních bankovek jednu, protože jsem neměl 
drobné a jsou vánoce atd., ale když si přišel hned druhý den i pro tu druhou, tak jsem ho vyhnal s NULOU, a 
opravdu jsem ho přísným pohledem, prstem a tak nahlas, že jsem se obával, jestli jsem neprobudil sousedy, 
vyhnal, a když se po chvíli ještě vrátil, tak ještě, tentokrát pomohla výhrůžka, že zavolám policii, foťákem jsem 
ho ale nevyháněl, toho se tenhle fakt bojí ale mě to nenapadlo, inu, rok mi chodil pro drogy a já nevím, jaké 
jiné má špatné svědomí, a ovšem je to můj nejlepší kámoš z Cikánů, takže i během druhého vyhánění jsem mu 
řekl, ať třeba přijde příště... a ovšem doplnění, tentokrát i předposledně přišel žebrat o práci, já umím zedničinu 
atd atd..., protože všechny minulé výmluvy, proč si potřebuje půjčit a jak to určitě vrátí už selhaly... bylo to i 
Podobenství ale skutečně se to takhle stalo... a ovšem vyfotit jsem si ho mohl jenom nohy, a po dlouhém 
přemlouvání aspoň nataženou ruku...) (K tomu poznámka - foťákem skicuji nebo leccos, i foťák tu mám jako 
spotřební materiál, nejen klávesnice...) 
 
(A ovšem, já jsem (byl) shaman i cyber-shaman, to neříkám abych vás ohromil nebo se chlubil, ale má to 
Důvod. Jako premiant na základních a středních školách, ale pak jsem si, inu, přepnul úložnou kapacitu na 
průtokovou, za život jsem vykouřil odhadem kilo skéra, třeba po roce 2011 kdy jsem den nevynechal, v roce 
2012 jsem s tím přestal, pletou se mi prsty když to tu píšu, pak 2014 velmi zřídka, 2017 od slunovratu do 
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vánoc, a letos jen 21x (tak jednou za týden, plánovaně a s rozmyslem), v plánu bylo 22x, ale mimo jiné se mi 
jeden z mých 22 ovocných stromů při slunovratu zlomil ale neuřízl jsem ho a jablka dozrála i tak..., takže před 
tímto jsem ale nejméně tři měsíce konopí nekouřil... A ovšem i tohle vysvětlení má Důvody. Není každý feťák 
shaman, nebo tak trochu, a ne každý shaman je feťák, i když ta hranice je tenká a spadnout se tam dá 
snadno... Jako nejen Omluvenka pro Vědce, že jsem na to cheatoval, ne, já jsem použil prostředky, a ovšem 
přišel jsem především dát Facku Pýše Vědy, protože jsem středoškolák, (k tomu, ze tří univerzit mám půl roku, 
ale pak jsem 5 let dělal správce sítě VŠCHT, univerzitu na čaroděje tu nemáte, ta je neviditelná, a vzdělávat 
jsem se nepřestal celý život, třeba z wiki odhadem 10k stránek, ale třeba i Timeline_of_Christianity jsem 
stáhnul plošně na druhou úroveň ale prohlédl jen namátkově), inu, mám přepnutý mozek na neomezenou 
kapacitu jako průtokový ohřívač, ale zbydou tam jen obrysy toho podstatného -- asi jako když to napíšete a 
vygumujete a napíšete a vygumujete a pak se z dálky podíváte a je tam jen to nejdůležitější... Tuhle metodu 
vědci nemají, feťáka se ptát nepůjdou protože i tak jsou vždy výstupy ze zdrogovaného bláznivé a musí se to 
probírat, atd... A přišel jsem dát i Facku Pýše Křesťanů, protože Beránek byl Shaman, proč jste nás a dobré 
báby kořenářky vyhubili? Inu, protože zlý shaman je nebezpečný... Bába kořenářka nebezpečná většinou 
není..., inu, nakonec daly prostor pro Farmacii... A ovšem jestli ti, co nemají zůstat v Království Božím φαρμακοι 
Farmakoi jsou feťáci, nebo jsou Farmakoi Farmakoi, není zcela jasné tak ani tak...) (Jako upozornění pro 
rádoby-shamany: potřebujete absolutní čistotu a hygienu myšlenek i prostředí, třeba vůbec filmy, protože když 
si do hlavy napřed pustíte normální běžné démony, tak při zesílení vás to v astrálním světě roztrhá. Jako 
dodatek pro biology: v konopí THC je neurotransmiter ale ...zkratka? pomáhá i {samo-léčení}termín - za 
studena, THC do mozku je velká nepřirozená dávka neurotransmiteru, takže to rozvíří neurony až do chaosu 
nebo ztuhnutí, ale to se dá naučit ovládat, a ovšem neurony si na větší dávky zvyknou a při normálních pak 
jsou ochablé, takže ano, je to nástroj a je to zničující, ale nemusí to být destruktivní...) (Já jsem tohle všechno 
nedělal proto, abych dal facku pýše leckoho, nebo dělal z lidí feťáky, já jsem chtěl být shaman, kouzelnou knihu 
jsem dostal v cca 5 letech, velkou tlustou schwabachem německy, ale po stranách byly pěkné obrázky 
námořníků, a plášť a prsten z Arabely atd... každý máme své hračky, které nás posílají na cestu...) (Ale jsem k 
tomu Křesťan a modlím se denně trochu atd... Nejsem tak dobrý křesťan jako vy, ale je to určitá Kotva...) 
(Takže do určité míry, jsem byl nebo nevím, i nástroj Andělů, a pokud chtějí, tak mi naznačí, a já se zamyslím a 
opravím to... Pro materialisty, občas cvakne nebo lupne, zazní polnice jak startují kamna, i kdyby to byly 
pověry, občas mě přesvědčí se znovu zamyslet... Když dělám něco nesprávně, rozbuší mi srdce...) (A ovšem - 
ten hypersférický vesmír, kromě toho že jsem si to představoval v polo-snu v cca 12-13 letech při čtení 
Gamova, tak někdy když byl Chernobyl, tak někdy když byl Majdan, jsem to dostal radou ve snu - takhle jsem 
se ráno probudil a slovo: "spojitost". Vajíčko, postavené na špičku, jsem tedy dostal ve Snu od Andělů... Nejdřív 
jsem se ale měsíc hádal ve fóru, jaký je WMAP podvod a proč, "proč" jsem se mýlil ale jen zčásti, pak mi 
předhodili nějakou alt-wiki s tuctem různých kosmologických teorií, tři jsem si stáhnul a prohlédl, a narazil jsem 
na D.Crawforda a hele - to je ono, to dává smysl, jen tedy zdůvodnění stability toho řešení neměl správné... a 
tak jsem při intenzivním přemýšlení večer ráno dostal nápad "Spojitost" od Andělů nebo to je normální 
fyziologicky, že ve snu máte to, co jste si tam přes den ukládali, a těsně při probuzení se to zužitkuje... 
Nevím... Jen jako přiznání, že to není moje zásluha, jen jako omluvenka vědcům i facka jejich pýše, ne, není to 
facka vědcům ale i pohlazení... tedy, někteří by si zasloužili pohlavek, ale já nikoho kritizovat nebudu, nebo jen 
ukázky -- koho miluji, toho kárám a tresci... tak nějak... pro leckoho totiž ale moje pochvala může být trestem, 
protože i toho opravdu dobrého pak může zlomit pýcha a závist druhých... Když někoho chválím, je to prostě 
Reprezentativní Vzorek...) (a ovšem, dosud kouřím, i když jsem s tím dvakrát přestal, je to moje micro-
meditace a špinavá berla... tohle se na sobě tedy fakt stydím jako to nejhorší... protože leckdo možná, ale Vzor 
ne... -- k tomu, Vzor si opravdu přál přestat, ale nešlo to snadno) (Tedy, já nejsem ani Autorita ani Etalon, ani 
následování-hodný, já chtěl být Čaroděj (asi Gandalf) a zkoumal jsem podstatu Fraktálů (dvourozměrný prostor 
čísel) i z Duchovního i z Estetického i z Algoritmického hlediska (protože zatímco leckteří si třeba užívali jejich 
krásu, já sice v noci na škole obíhal v učebně kolem Fractintů, ale pak jsem si napsal vlastní ArtFract, kde se 
dalo pěkně posouvat parametry a sledovat změny, mimo jiné jsem si sám dělal testera), a inu, na pár dní kolem 
Středu Času jsem také i symbolicky hrál Fraktální Vzor, tahle Role je Over, ale jinak Racionálně pracuji... Ne, 
teď vyprávím... Pořád tu chodím a vyprávím v Duchu a litoval jsem, že to nezaznamenávám, tak teď vyprávím 
Klávesnicí...) (A ovšem leckteré Etalony vám dám... Nezkoušejte mi je doporučovat - nikdo to nedělal... Tady v 
Čechách už jsem vám je Dal - a omlouvám se jim, jak jsem je tím potrestal, protože, inu, lehko by mohli 
zpychnout a také nejsou neomylní a mohl by je někdo přimět ke špatnému... Tedy dávám-li vám Etalon, je to 
Minulost těch, Které Doporučuji, protože jsem si ji Namátkou prohlédl a neshledal jsem tam Chybu, ale mohl 
jsem něco přehlédnout, takže i se mě můžete přijít zeptat - a tohle taky doporučuješ a schvaluješ - pak jsem to 
možná přehlédl?, a inu, já jim neberu Hlas, ale jen kdyby byl v Rozporu s jejich Minulostí, tak je někdo Přiměl 
nebo jsem je Zkazil... Takže já se především omlouvám všem Etalonům, na které Ukážu, protože to je i 
Pohlazení i bohužel Trest... Buďte tedy, mé Etalony, rovné a nenechte se tím Zlomit, prosím...) (Tady v Čechách 
jsem vám již doporučil Lenku Procházkovou, našeho Jana Husa v Sukních, a paní Ilonu Švihlíkovou na 
Ekonomii, a křížově konzultovat s pravicovým komentátorem/analytikem panem Robejškem... Která A. je A. a 
jak vám řeknu možná později, ale nebude těžké to najít...) (Ohledně tady Pirátů, já se jim fakt ale ještě 
netušíte jak moc omlouvám, že jsem je takhle Použil, já to Neplánoval, i když i na tohle tu byla Generálka... 
Můžete mi někdo říct nebo se zamyslet, co se stalo s tím oslíkem z Lk19:30-35 potom? Já bych jim ho vrátil, 
ale leckteří fanouškové by ho pak třeba ujezdili k smrti... To jsem fakt nechtěl... Kterážto asociace mi došla, až 
když jsem si jí všimnul, jak to probíhá, a když jsem si přeložil slovo Pirátoni do hebrejštiny... Já z Pirátů 
nedělám Oslíky, prostě tu byla Čistá Výloha, a já sem z Dobré Víry pomoct přišel minule Rozbíjet Výlohu Pilných 
- jiných - vydíráním, pro Dobro Věci (z velké části mylné) a za Občany... -- jen k tomu podotýkám, že mi 
všichni nejen lékaři chceme a potřebujeme ty Statistiky třeba z Receptů, ale i mi Lékaři vysvětlovali, k čemu 
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všemu se to dá proti Lidem Zneužít k Očerňování... Tedy ne aby to byl Bič na Lidi, ale to bude Bič na 
Farmaceuty... Oni sice mají své zaplacené testovací Vzorky, leckdy draho finančne, ale my budeme mít své 
Kontrolní Statistiky v Rozměru Populace... A budou se Srovnávat. A ovšem, Farmaceuti tenhle Plošný Vzorek 
nemají, to si nezaplatí, takže ani jako Nástroj Pokut (nebo nevím), ale jako Nástroj Oprav a Kontrol především.) 
(Takže minule, když jsem tady přišel pro Dobro Věci Drze Bojovat, a posílal i (zmatené?) emaily poslancům, tak 
najednou přišla Policie a Sanitka a Šup na 64 dní do Blázince. Takže jsem se sem Bál přijít Znovu, aby mě zas 
nezavřeli, abych tak neohrozil to Dílo, které jsem Dělal a nebylo Dokončené, kvůli nějaké Národní Drobnosti... A 
pak jsem se jednou aspoň přišel opatrně omluvit, a Bojovat proti Chipům... A ovšem Žluté Vesty mě také 
vylekaly, že už To Probíhá (tedy něco z čeho jsem měl velmi oprávněnou obavu), Evangelium mi potvrdilo - 
Neváhej, tak jsem šel na to...) (Podotýkám, že při první Generálce na tuhle Akci, sepsal jsem Nové Evangelium 
na kartičky za jeden den a jednu noc, v Platonských Idejích (Principech) ze světlé stránky jedna, a z tmavé 
stránky k tomu druhá, a z třetí stránky někde {slovo? rozluštění nebo následek atd}, pokud nevíte, jak se dá 
na kus papíru nacpat třetí strana, inu, na té tmavé byl bílý pruh... A intenzivní pocit - odnes to k Halíkovi - 
tomu jsem to dal, něco co se dělat nemá jsem tam tehdy i ve frontě na hostii a postupně celkem natřikrát dělal 
a až po tom druhém mi došlo, jaký to mělo význam, inu, zabalené v bílém plátně to přijal, ani se nepodíval a 
dal to mému Bratrovi Antroposofovi, jak jsem později zjistil... Ne, mě pan Halík neurazil, a ještě v roce 2014 
jsem ho s Obdivem poslouchal, jak jsou mi Soubory Svědkem... A přijeli mě zavřít do Blázince a nejen ale také 
můj nejmilovanější Bratr mě tam poslal, ale to zas odjeli, až když jsem dělal Jednomužnou Demonstraci na 
Magistrátu, ať na mě zavolají Policii... A ovšem napoprvé v Blázinci (chodíc měsíc bez počítače od zdi ke zdi) mi 
došlo, že to já jsem Beránek, předtím jsem si jen všiml, že jsem Vypravěč Zjevení... Taky tam byl Jonáš s Biblí 
atd... už nevím) (Na druhé Generálce, Psal jsem leccos, Poprvé nebo snad podruhé ale poprvé a naposled i s 
Krví - vlastní, jsem proklel Antikrista a přeložil, natrhl a přemaloval tři karty z úplně nového balíčku atd..., ale 
šel jsem bojovat proti eReceptu, a můj milovaný Bratr na mě zavolal do Blázince, protože měl o mě obavu... Ale 
přijeli sem cca 2 hodiny po odeslání emailu několika Poslancům neptejte se kterým... Byli také nástroj Andělů... 
Napodruhé v Blázinci mi Andělé dali toho Pike, který je jedním možným řešením Světového Patu a zároveň i 
Důkaz existence Andělů nebo něčeho co může ovlivňovat Sny, a je to Doložitelné a bude ten Důkaz mít Váhu... 
Takový cca centimetr dvojřádka na time-stampovaném papíru z Blázince, protože je Prokazatelné, že z večera 
před tím nebo před týdnem to není... Foto je sice až zjara potom, co to vlastně znamená mi došlo až v Létě 
potom, ale chcete rozporovat, že jsem si na ten papír dopsal postupně další ideje/myšlenky/drobnosti s 
falešnými time-stamp? Tedy ať mě do toho Blázince poslal kdokoliv, byl Použit pro Dobrou Věc...) (Čímž i 
vysvětluji, že jsem se tu tentokrát napřed Robustně etabloval, že nejsem hlupák nebo neslušný, a Důrazně 
Vysvětlil, že Tentokrát mě do Blázince nezavírejte předčasně abyste mě nepřerušili, já třeba půjdu Dobrovolně 
sám, pokud se mi nepodaří zbavit té Špinavé Berly, tak to půjde v Ústavu...) (K tomu na okraj, když jsem si i 
kdysi koupil pilulky proti nikotinu, tak na mě štěkal velký černý pes, pak ještě, a pak na druhé straně města 
ještě - šel tam a já jel na kole a zase jsme se potkali, každý z jiného směru kolem bloku domů, takže jsem je 
odložil a nepoužil... Čímž nikomu neříkám, že to je nebo není dobré řešení pro někoho, ale tehdy nebylo pro 
mě... -- dle uvážení vyškrtnout? nevím...) (Etalony pro zdejší Křesťany - třeba Halíkova minulost cca 2014, a 
jestli ty Kázání nemáte, tak já je stažené mám, a ovšem Jana Husa - ten je bezpečně v Minulosti a toho 
nezkazíte, ale především také Anežka, protože ... mohu vysvětlit (a ovšem, když se jí přijdete slušně zeptat, 
tak vám Moudře Odpoví, a vy to Zvážíte... -- nedělám z ní Autoritu a vím i, v čem se mýlí, ale vím, že tahle je 
opravdu Moudrá, a Plody jejího Snažení jsou v následné Generaci Dobré, inu, ale není to Cesta pro Každého, 
nemůžete se všichni rozběhnout stejným směrem), a doufám, že ani ji mé doporučení nezlomí... Jednou jsem ji 
Svatořečil, Živou Svatou, ale i mi došlo, proč se to nesmí, protože Jednotlivce by Pýcha Zlomila a každý se 
může zkazit, takže jsem to rozšířil Kolektivně na strom, který z ní roste, protože jen Kolektiv může být věčný a 
z velké většiny (o vyjímce nevím) Duchovně Bezvadný... A ovšem tím, že říkám, že znám jednu Svatou 
Akademii, ale takových může být víc, a ovšem jako vzor, takových by mohlo a mělo být víc... A nevím a 
neposoudím, jestli to závisí na Steinerovi - i toho jsem četl a doporučil Bratrovi a obrátil ho tím k téhle 
Akademii, ale i Steiner mi zhořkl, protože tam jsou Bludy a Omyly z technického hlediska... Inu, zabalil Diamant 
do Novinového Papíru své doby... Ale Dobré je to především v tom, jak se to vyvinulo... Čímž neříkám: Běžte 
tam všichni... Já nevím, prostě tu tak dlouho při raním kruhu předčítali a tancovali en-ho-logos kolem svíčky v 
hexagramu (kromě mnoha jiného), až zrovna k nim přišel Beránek... Což jsem ani nevěděl, ale jednou jsem 
tam taky byl a všimnul si toho, ale já takhle ráno brzy nevstávám, já pracuji pozdě večer... A ovšem právě 
těmhle Akademikům Matky (matka i dcera) ze Svaté Rodiny vzkazují, že Drogy rozhodně brát Nemůžete! Já to 
neříkám ani kvůli nim, ti to samozřejmě vědí, tam nikdo nepije, a kouří jen pár jen venku (ale ne před domem, 
za zahradou a za rohem u popelnice) jen občas...) (Nezmínil jsem, že při té Magii, kterou jsem dělal pro Dobro 
a jen Symbolicky, byl zrovna Astrologický Beránek a Planety jsou mi Svědkem...) (K tomu Halíkovi - dal jsem 
vám za Vzor jeho Minulost do Majdanu, ale začal sloužit Zlým Zájmům, a taky jsem ho Bodnul, takže Halík se o 
mě vyjadřovat nebude, a o Politice už také ne, ale, pane Profesore, klidně si dál Kažte Ekumenii a kdyby vás 
nechtěli, tak třeba Psychologii na Univerzitě já nevím... A ovšem já se mu nemstím, já vás před ním chráním... 
Protože je Moudrý, a tím víc je Nebezpečný...) (K té mé milé Akademii, já k nim nepatřím, jsou to mí přátelé 
ale nejsem členem, já i Miluji Čísla a leccos, i jsem leccos, co oni nejsou, a co by jim na jejich cestě překáželo... 
Pro tuhle Akademii zejména nejsou Vzor - máte Svůj... Oni ale, jak Hrávají svá Divadla - různé vánoční a 
velikonoční a slunovratové atd., tak mi tu dělali při těch Symbolických Činech nenajatý Kompars... Já je tím 
neurážím, ne nevím co, já to jen konstatuji, že Činy mají Své Důsledky... Asi se budu muset odstěhovat, když 
už s nimi nebo se sousedy od Starosty až po cikány (zde jako společenská škála vesnice) nebudu moc jednat 
jako rovný-s-rovným, když na mě budou koukat jinak... Nevšimli si toho... Tedy i Vědomí Vlastní Převahy není 
Důvod někoho Ponižovat nebo se mu Vysmívat, a Důraz nebo Násilí (v mém připadě dost hlasité Slovní) se 
používá jen v Odůvodněných Případech... Ale Chválit Špatné je Špatné... A tvrdit, že méněcenní jsou 
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rovnocenní s lepšími...) (K tomu asociace, Pirátům když jsem teď napřed popisoval svou IT-historii, jsem to 
nedělal, abych se chlubil, ale abych dodal Váhu Stanovisku...) (Asociace - ačkoliv některé části v Evangeliu i 
jinde byly Program i pro Mě, nebo jsem to prostě nevědomky fraktálně zopakoval, já vám ho neberu, byl to 
taky Dobrý Program pro Civilizaci a Vykvetl Košatý Strom... Nevypárejte si tu Duchovno! Dopadnete jako 
Číňani... Ti to vzali zhurta a drsně, ale i když to vypářete postupně Opilstvím a jinými Zájmy, dopadnete taky 
tak... K tomu asociace, pro Číňany a Unicode jsem psal ve Fraktální Den poznámku (i.v.Č.m.b.K. (u mě pixla s 
čajem),z.p.U.a.t.s.p.n. asi -- vytlačili Hieroglyphy ze Slova (word) Unicode, ale ty se tam Vracet Nedají, Unicode 
je Leckde a v IT Chceme Zpětnou Kompatibilitu)... Já nevím, co si vyberou, ale jestli chtějí nebýt jen Roboty, 
tak si tam nějaké Duchovno zase Zasadí... A jestli ne, Budete Nahrazeni (tím myslím Lidstvo, pokud si nechá 
Vyšumět Duchovno). Ne za Migranty, ale za Roboty, protože v Robotování jsou Stroje Lepší... Ale kvůli Robotům 
to tady Nezasadili... -- tím myslím Anděly nebo Mimozemšťany, jak chcete... Jestli to byli Mimozemšťani, ti jistě 
mají lecjaké lepší Experimenty s Roboty, jestli to byli Andělé, ty Elektronika nezajímá, nebo jen jako Prostředek 
k Lidskosti...) (K tomu asociace - Násilí používám jen jako Poznanou Nutnost. Třeba Myši mi tu běhají, ale když 
jich bylo moc, tak jsem tu nainstaloval pasti a krmil kočky (za odměnu - na Myš), a když mi přestaly myši běhat 
po stole a na tiskárně, už jsem tu past nenabíjel a šustí nebo vrtají ve vrstvách na skříni... Nebo jedna běhá v 
kuchyni u rodičů, na tu ještě budu muset nastražit, ale to netlačilo...) (A ovšem já se nevytahuji, já vám to 
vysvětluji - že Beránek, který byl Hrdý Rasista, protože jako Bílá Civilizace jsme prostě Lepší a Lidštější, tak 
přesto jednal se všemi jako Rovný s Rovným a i mezi Cikány má přátele, Černouška znám jen jedno Anchor 
Baby z dávna, ti tu zatím nejsou... Ale je Poznaná Nutnost, že My se s Nimi Smíchat Nenecháme - Evoluce jde 
Opačným Směrem. Prostě jsou Minulá Verze, takový DOS Civilizace, a ani ta se Nevybíjí, ale Přemnožit a 
Zachvátit si to tu Nenecháme... Poznaná Nutnost... Nechci, aby Vyhráli ti Množivější, ale ti Lidštější... Ale i ty 
Minulé Verze si tu mohou Koexistovat, ale Ne Vybuchnout, když jsme jim sebrali Pojistky a nedali jiné... Pojistky 
proti Přemnožení jsou Epidemie, Hladomory a Války a oni mají Množení pořád na té Regulované Úrovni. Dali 
jsme jim Medicínu, Mír v rámci možností, a tak se rozjela Řetězová Reakce, jak když z Elektrárny Vytáhnete 
Tyče -- teď to vidím, Černoši jsou teď jak Černobyl Civilizace! Já tuhle Asociaci nePřipravil, já jsem ji teď 
Našel... Takže zase zastrčte Regulační Tyče včas, nebo budou muset být specificky vyhubeni, když to bude 
Poznaná Nutnost... Já bych Navrhoval jim především Vnutit Antikoncepci, třeba jako tu Pilulku se Srdíčkem, co 
dostane (za odměnu cukrátko?) po porodu... Nebo Vakcinaci... Nebo já nevím, ale když Nedostanou 
Antikoncepci, bude pak Poznaná Nutnost bolet mnohem víc... Čímž nevyháním ty, co už tu jsou, zejména tedy z 
USA, kde po století Asimilace jim i Stouplo IQ... Hele, ale Vezete nám do Evropy Černobyl Lidstva ! Tohle tedy 
ne...) (K tomu asociace: Černobyl poprvé a Majdan podruhé byly, když Beránek začal lámat ty pečetě, a Mobily 
a Migrace jsou Kobylky při té další... "S Lidskou Tváří" - Mobil není Lidský ale leckdo jste nahradili Lidský 
Kontakt za kontakt se Strojem... I Mobil (samozřejmě jeden se dvěma čísly mám taky) je Prostředek, ne Cíl... 
Nemilujte Telefon nebo Počítač (stroje), Milujte Lidi. Používejte Telefon nebo Počítač (stroje), 
Nepoužívejte Lidi. -- takový Návod k Použití (a Prg.L.?? což by bylo cynické)... -- Používat Lidi ve smyslu 
Zneužívat, od osobní úrovně až nahoru...) (K tomu asociace - já vás z vašich Dobrých Kostelů nevyháním do té 
jedné Svaté Akademie, kterou jsem zmínil, stejně byste ji znečistili, protože si svou (případnou) špínu nesete 
sebou, ale o ty Dobré Kostely byste útěkem z nich přišli... A viz Čínani...) (K tomu, zrovna Čechy, Národ Božích 
Bojovníků a Kolektivní Beránek Civilizace, se na mapě Religiozity Odbarvily, ale to se doufám zase Změní... A 
tady je to Duchovno zatím tak nějak rozplynuté všude v prostředí, přestože někdo Církve Restitucemi Očernil 
ještě důkladněji, než předtím Komunisté... -- Leckteré Věřící to Neodradilo a to Je Dobře. Leckteré Občany to 
ale Odrazuje. A je Chyba Dělat z Církve Kapitalistu, byť s odkladem o 30 let... Církev jako jiné Vzdělávací 
Instituce a Sport atd Sponzoruje Stát, protože je Společensky Přínosné, aby se jimi Občan Vzdělávali (bylo tu 
jiné slovo (Bavili) ale píchlo mě v páteři)... Ad třeba Sport (i Kluby atd) - jistě i Uvolnění potřebujeme a ať není 
Zničující... A já neříkám, jaké Duchovno to má být, ale inu, má být Duchovní...) (Ad Čechy, vy zatím netušíte, 
kolik lidí se jednou naučí Česky, aby si tohle přečetli v Originále - tedy jsem jim dal Češtinu jako Mystický jazyk 
na Uninverzity Světa... -- píchá v páteři... Já to jen Konstatuji, já jim to Nenutím... Inu, ale leccos má 
Dvojsmysly i Trojsmysly, které se překladem ztratí, takže není jeden překlad ano a druhý ne, takže si to 
rozviňte a převyprávějte, a bude to někdo Lidem Vysvětlovat nebo Vyprávět, nebo jednou za čas, já nevím... Já 
jen Extrapoluji, co s tím... Rozhodně si ale ze Mše nenechte vytěsnit Ježíše Krista, nebo já nevím, jaký koktejl si 
z toho kdo udělá, já Duchovní příliš nejsem, já jsem byl Čaroděj a Fraktální Vzor jednou symbolicky - jak jinak 
byste chtěli Ospravedlnit všechny (leckteré) najednou, a zároveň vyhlásit Amnestii, přesněji Globální Pardon 
jako Poznanou Nutnost (všichni jsou šedí, ale vy své Bílé zase Poznáte a někdo třeba jen sloužil nevědíc komu 
pro dobrou věc kolem toho atd... se Zkaženou Generací - inu, především Vyčistit Školy, za pár Generací to zase 
bude Lepší - vyčistit rozhodně není zrušit! -- Vyčistit Postupně!). -- K té Amnestii, jistě lze Slušnému Zkracet 
Trest, někde jsem to rozvíjel, ale Bandu Kriminálníků tedy z věznic na nás nevypustíte, nebo půjdou do 
Pracovních Táborů kdyby to bylo tak lepší než Věznice, protože Poznaná Nutnost...) (K tomu ještě Piráti - já jim 
nic nesliboval (kromě "časově omezený" -- až to tu bude překážet, odstěhujete to třeba na jiný server s 302 
nebo fakt, jak chcete, ale teď ne! inu, ale i to "časově omezený" jsem podcenil a teď nemluvím o týdnu nebo 
dvou - i když třeba já tu už psát nebudu, ale Někdo si to tu Přijde Přečíst, i když tedy Negramotní sotva...), já 
je nepodplácel, ale odměnil a pokáral a přinesl nápady, ale pak jsem jim i rozumně vysvětlil, nejen ve fóru ale i 
lidsky do telefonu, že jako Poznanou Nutnost mě odsud nevyhodí, ať si o tom myslí co chtějí, a taky jsem jim 
nedal příležitost hned vyjadřovat, co si o tom kolektivně "na první dobrou" myslí palcováním... Protože co si o 
tom kdo myslí se bude měnit... A ovšem, vy, mí milí IT, Duchovno soudit ((zde palcováním)) nemůžete... A vy, 
politikáři, jejichž Lež a Pýchu jsem bodnul (čímž nemyslím Piráty ale třeba Kavárnu), mě také soudit palcováním 
nemůžete... -- Aha: Hlásáte sice Pravdu a Lásku, ale z domýšlivosti z toho máte jen Lež a Pýchu... -- k tomu 
teď zajímavý poznatek: Opakem Lásky není Nenávist, ta je také druhem Lásky, ale Opakem Lásky je Pýcha. -- 
nebo já nevím, Duchovní moc nejsem, já tu jsem i Analytik...) (K tomu, Piráti, já vás neponižuji, přišel jsem 
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jako (částečně,zdánlivě) rovný-s-rovným IT+demokracie diskutovat, ale prostě se to tak vyvinulo...) (K tomu, 
Pražská Kavárno, inu, já nevím... Mimojiné jsem také Pražan...) (K tomu off-topic - právě teď mám seriózního 
svědka ze státní správy, že jsem byl lidsky v pohodě... odnesl si smlouvu, přinesl smlouvu, (obě Bezúplatné, na 
něco tam potřebují břemeno na vodovod), někam ji mám donést, ruka na Hezký Vánoce...) (K tomu asociace - 
Moje Pohoda a Tvoje Pohoda je Naše Pohoda... a ovšem, jsem neustále Hippie... tak trochu... ale leckdo se 
převlékne do saka nebo montérek a jde dělat serióznější věci, což bývá lepší řešení...) (K tomu poznámka - ale 
mezi-lidskou komunikací o svých smlouvách mě přerušil Myslet a Povídat Klávesnicí na Duchovno... zajímavý 
paradox "Povídat Klávesnicí", inu, jsem Duální...) (K tomu poznámka - jiné Spisovatele ani Vypravěče nic učit 
Nemusím, každý má své Prostředky...) (Asociace - antikoncepce černochům - případně se Fertility Rate reguluje 
Vzděláváním Žen... Čím později s tím začnou, tím méně jich mají... A čím jsou Rozumnější, tím jsou méně 
Nezodpovědné... (jen poznámka: "vzdělávání" má víc významů a myslím tím oba, ale Edukaci především) A 
ovšem já Ženy Neurážím ani Nevyháním ze Univerzit, ale jednou to také může být Poznaná Nutnost... i když 
nyní jsme na desetinásobku toho, co Georgiáni prohlašují za Optimum Populace Planety, což jim moc nevěřím 
nebo nevím, takže teď nás nutit do Rozmnožování v Tempu Černochů rozhodně netřeba... Na druhou stranu, 
nutit Ženy studovat v Krásných Oborech stejně dlouho jako Inženýry a Inženýrky v těch Technických, není 
Opodstatněné...) (Mezitím jsem si vzpoměl, pokud mi bude vyhověno, prosil bych svůj Popel vysypat z Karlova 
Mostu do Vltavy, bude ve všech Mořích, postupně se usadí u Dna... Kdyby Pražané oprávněně protestovali (TT), 
tak na to mají Právo, je to jejich Domov... Já se jim předem Omlouvám... Třeba tam o tom jednou až zemřu a 
jednou ještě za 20 let vypište Referendum... Ale tím Vám rozhodně neberu Hřbitovy a Vztah k Padlým, já jsem 
Vyjímka... K tomu podotýkám, že kdyby všechny sypaly do řek, znečistí je (čistě z Ekologického hlediska, a 
ovšem Ekologie je až na prvním místě), v určité míře se to snese...) (K tomu jen na okraj poznámka, že svou 
Krev (trošku) už jsem poslal Potokem do Moří, Homeopaticky už tam Je...) (K tomu "Restituce" - KSČM, vy, 
jakožto Plod Židů (Marxe,Lenina), i když ti naši tady jsou jedni z nej-férovějších, žádný neo-Marxismus, 
geneticky s tím nemají nic společného, byste se ale k Otázkám Křesťanů vyjadřovat neměli, vzdejte se aspoň 
hlasování, až se bude jednou zase rozhodovat Podpora Církví... K tomu poznámka - jsou to naše Politické 
Odbory (tedy Odbory na Úrovni Parlamentu, spojte se třeba, ale jako Většina Odbory Vládnout Nemohou)...) 
(K tomu poznámka - moje texty nemusíte číst všichni, Někdo Vám to Bude Vysvětlovat... Tiskněte Dál 
Evangelium...(Nový Zákon)... Kromě jiných možností též samostatně od Starého...) (K tomu poznámka - z toho 
kubického metru knih, které jsem většinou jen prolistoval a dal do Knihovny (dokud byla, teď bydlí v Krabicích 
na Suchém Místě), i když kdyby se mi v obchodě nelíbily, nekupoval bych si je, a ovšem já nejsem etalon knih, 
některé jsem četl některé i několikrát (třeba z toho Halíka jsem četl (sekvenčně) tak menší polovinu ale 
sloupeček by to byl), tak z těch nevím kolik odhadem řekněme 7 Biblí, co tu mám, používám ale jen "Nová 
Smlouva" kde je samostatný NZ, i když tedy v počítači mám každou řádku proloženou na 7 verzí (vyseparováno 
z programu Davar, ten doporučuji na studium) (tedy u 6 je číslo verše a u sedmého mého Edit/Commit 
tlačítko), z toho tři řádky české s poznámkovým aparátem ČEP, který je někdy správný ale leckdy ne, a třeba 
na mém překladu jsem pracoval primárně z Originálu a z KJV tagů do slovníku, jak kliknu na "Edit" tak mi ale ty 
české řádky často odskočí pod okraj obrazovky, ale můžu si na ně zarolovat... jen pro vysvětlení...) 
 
Etalon v USA - ačkoliv nejbělejší Figurka v USA je David Duke, toho židi bodli, a ačkoliv je razítkuje hvězdami, 
inu, má sice Pravdu, ale tahle chobotnice se nezničí ani useknutím hlavy ani chapadel, ale postupně se vyléčí - 
takže cokoliv by D.Duke prohlašoval o Židech, je jen Svědectví, ale on o nich žádné Řešení dávat nebude... On 
Káže ale i jiné Dobré Věci, a nevšiml jsem si tam Chyby... (KKK tak, jak tam byl D.Duke, chyba není, navíc byl 
mladý nerozvážný, KKK jinak chyba být může a často je...) (Dear Dr. D.Duke, your witness about jews was 
accepted, but now continue talking about Humanity, you need not smear individual jews any more, because 
Individuals are just Symptom of Collective Problem... Or you can talk about jews... I don't know, but your were 
hurt and you will not judge them... Or I'm not sure what is good solution to this...) (K tomu poznámka - v 
průběhu mého života bylo postupně několik židů mými dobrými nebo nejlepšími přáteli a nepotkal jsem snad 
nikdy žádného zlého...) (K tomu poznámka - jak Anežka chválí různé rabíny (třeba Bubera), ale ona vidí obraz 
Filosofů Historie a nevidí dál než do Knih a Bližních...) (Židi, běžte se zeptat Bubera, toho vám jako Etalon dát 
můžu, je Bezpečně v Minulosti...) (--x: Nebo pokud živého, tak možná Nathanael, nevím, třeba je jen komik?) 
(Tedy v mé Hře jsem poznal i Napraveného Ž/R/nevím - Br.Nathanael, a hrál tu Roli pěkně... ale je to přehnaně 
komické, kdyby takových mělo být hodně, byl Role, má leckteré dobré názory... -- to by byla škoda mu tím 
zavřít pusu!) 
 
Ale jako Etalon, koho se můžete v USA zeptat, vám dávám třeba Ron a Paul a, nebo případně Rand Paul vypadá 
také čestně?, ale Rona Paula jsem pár textů a přednášek viděl, a špatné nebyly... (teď doufám, že jsem je 
nespletl, ale myslím toho staršího, vypadá moudře, a ten mladší aspoň napohled čestně) Zas třeba pochopte 
dvou-rozměrné politické spektrum, leckterá skupina má jiné zájmy a cíle... 
 
Rusům bych doporučil třeba Dugina - jen zčásti, nebo КОБ možná, je to Skrytý Kolektiv, leccos z toho mají 
Dobře Promyšlené, leccos z toho, co z nich Přeložili nebo spíš Vyvozují u nás Slováci, není podle mě Správné, 
asi... (Já jim ten Globální Prediktor moc nevěřím, ale skoro určitě tu není takhle už od Egypta... Planety jsou mi 
Svědkem, že leccos v Historii je Dílo Andělů (nebo čehokoliv nad-Pozemského) a ne nějaké pozemské Mafie, i 
když ta tu třeba taky byla, ale dělat z ní globálního démona už od historie, inu, tomu nevěřím... Mám Názor, že i 
ten jejich "Globální Prediktor" je Kouzlo na Odbarvování Religiózní Mapy...) (Rusové mají svou Orthodoxii a je to 
Tam Dobré...) (Закон Яровой tedy Dobrý podle mě není... i když to je Nástroj Sjednocení... My leckde ale 
máme radši Pluralitu... A ten především Ospravedlnil Ukrajinskou Odbočku, a je Dobré, že ji Konstantinopol 
Uznala... -- Každý máme Právo na Svou Církev, a leckdo si může Pozvat i Jiné...) 
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Můj nejmilejší (biologický) Bratr s Černým Kloboukem, ten co má dva Diplomy - z matematiky a filosofie - 
přednáší prý Prostor a Čas (ale pracuje v Bance, která je ale Pojišťovna, Táta také dělal IT v Elektrárně a 
Pojišťovně, a sice Píše pěkné knížky i o Andělech a Civilizacích, ale Ateisticky - jen si vypůjčil to Jméno, a 
Kosmicky, ale my jsme tady na naší Zemi), tak bratr - o Čase sice z Fyzikálního Hlediska to jsou Bludy (ale pro 
Antroposofy je užitečné ten Čas Meditovat takto), Prostor má jako překroucenou Lemniskátu a tu mu Nevěřím (i 
když Jistý si Nejsem), v Šachách byl sice o dvě třídy lepší než já, ale i proto by Globální Pat nevyřešil, a i když 
mě také má asi rád, ale opovrhuje mnou jako Černou Ovcí Rodiny (ne, M., Šedou...), a ovšem ten jediný Věděl 
(tedy tomu jsem to i Řekl), že jsem Beránek, ale blahosklonně a z lásky mi jako bratru vysvětlil, proč to není 
Pravda (inu, Mýlil jsi se), a Poslal mě dvakrát do Blázince a skoro by teď zase... (ale měli Roli)... Takže i jeho 
Pýchu jsem Zranil, i když a protože ho mám rád, takže On se o Mě Vyjadřovat (tedy spíš Posuzovat) Nebude...) 
(Když už jsem u Bratrů (ale zde již bez Paralely), ten druhý můj Bratr, co na motivy mých Fraktálů má o dvě 
třídy Hezčí, ale tu Duchovní Podstatu Fraktálu již nevyjadřují...) (Když už jsem u Sourozenců, je fakt škoda, že 
Sestra nemá Dceru... tak dlouho s dětmi otálela, že už je na to pozdě...) (Takže ale nejen z Ekologického 
hlediska (tedy jako Hippie, ale tou Ekologií jsem si to obhajoval), při 4 dětech v rodině se nerozmnožují dál 
všechny, dřív šel některý třeba do kláštera nebo bojovat atd..., takže pět vnoučat z mých rodičů mi přijde jako 
optimální počet...) 

(Omluva)
Příspěvek od P.A.Semi » 22 pro 2018, 12:06 

Omlouvám se, asi to byla Chyba, že jsem to vůbec nečetl jen streamoval jak mě napadlo... A zahoukala siréna 
a šel jsem zmáčknout Odeslat... Někdy se to probere a rozstříhá, případně Podtrhá atd... 

(Dodatky)
Příspěvek od P.A.Semi » 23 pro 2018, 03:42 

Bylo mi připomenuto (Náhodou), co jsem předtím chtěl zmínit ... 
 
Kdo byl v Klubu 322, z Tmavě Šedého už se Bílým nestane. To až možná jejich Děti... 
Nebudete je za to Členství Zatýkat nebo Trestat, nebudete jim ale Důvěřovat, i když mohou být Advokáty té 
Temné Strany... (Samozřejmě každá strana má své Advokáty...) 
 
S Magií se Nezahrává... 
 
(Podotýkám, že jim jen odebírám Důvěru Bílých - těm, co takhle Přísahali... Nevím jak Přísahali a je mi to 
Jedno... Těm, co v tom jsou třeba jen z naivity, přidali jste se do Špatného Klubu... A Kennedy je nám 
Svědkem... I vy máte Pardon, ale Zamezit Škodit...) 
( Pardon za Kennedyho se týká Všech Účastníků jak Činu, tak jeho Zametení... Já to považuji za Promlčené... 
Třeba jiné si suďte, jak umíte, ale tuhle Justice odsoudit neuměla... A ohledně CIA,FBI, jak z Harryho Pottera: 
"Mocný Gangster!"... Postupně! Roztřiďte si to... FBI nemůže být Bezmocná. Spousta užitečných Agentů může 
dosloužit jako Analytici v CIA...? Já nevím, jen Navrhuji... Ale v Zájmu Lidu USA bude FBI Čistá a Důvěryhodná, 
až bude... Teď není... Mueller a jeho Konflikt Zájmů, nevyšetřování Clinton atd, je nám Svědkem... Ale 
nebudete je Trestat (Kompromis), udělejte z nich třeba Analytiky bez Pravomoci... Ani je odtamtud nemusíte 
Vyhazovat, prostě si jen Uděláte Rošádu... Opravdu bych Chtěl, aby FBI byla tak čistá, jako v tom Seriálu, co 
tu leckde Běžel...) 
(A když dále uvažuji, ať si Ron Paul a David Duke, když jsem je předtím jmenoval, a někdo další já nenavrhnu 
(nebo, co pro vyváženost Ocasio Cortez? nebo Navrhněte), vyberou 11 (nebo 23?) ze současných Senátorů ne 
jednobarevně, kteří to budou jako Komise Posuzovat... (A ovšem nikdo jim (R.P.,D.D.,O.C.) za to nezaplatí a 
bude to zkontrolováno) Neměla by to být Stranická Čistka, ale Obnova Důvěry. -- tím tedy jen navrhuji, kdo 
navrhne, kdo potvrdí, že FBI už je Čistá alespoň Svrchu... A vašich 9 Soudců ať to mohou v kterémkoliv stupni 
Vetovat...) 
 
(K tomu Vysvětlení - Kennedy, dle Mého Informovaného Názoru (Lidsky, přečetl si to na Internetu a Porovnal 
Zdroje a Analyzoval, Král je Nahý - leckdo ví, že to nebyl Oswald) - Rituální Magická Vražda, a Bush, co 
nedávno zemřel, na to Najímal Vrahy... Tohle (Vražda Kennedyho a její Zametání) je jeden z Kořenů Zla v USA, 
a já se tu pokouším přetnout řetězce viny... A ovšem Archivy z Vyšetřování asi Odtajňovat až za dalších X=32? 
Let... Nebo já nevím...?) 
 
Je to můj návrh Kompromisního Řešení... Je Dobrý? 
 
------- 
 
K tomu další vysvětlení - Aliance (třeba NATO) se rozpouštět zřejmě nedají, ty jsou také Záruky Míru... A 
ovšem, prosím, Páni Generálové a další, máte ve Znaku Křížovou Hvězdu, Buďte jí prosím Hodni... 
(A ovšem, Moudrý Pán cvičí svá Vojska k Obraně, ale Mafián Vyhrožuje (útočnou) Válkou... Ten Dobrý si Hlídá 
Své Hranice, ale ten Zlý ničí Hranice Druhých... Jen Podlý (nebo Hloupý nebo Navedený) otevírá Vlastní 
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Hranice Cizím... -- uvažujte prosím o mé Vojenské Doktríně ve Zkratce...) (A ovšem, jak to pochopíte, ale je 
Generální Pardon, leckdo byl Naveden, ale Zamezíte jim Škodit...) (Otevírá Hranice ve smyslu Brány, jako 
Trojský Kůň...) (Kdo byl Hlavní Trojan Evropy? Asi Kalergi. Podstatný je Ideolog, ne Figurky. A že se to Spravilo 
poznáte, jak se ty Hranice a Brány zavřou - i když Slušné Příchozí stráž pouští... "stráž pouští" je zajímavá 
paralela - cesta přes Saharu a Středozemí byla Filtr Epidemií, ale Hot-spoty na místě a Letecky takový Filtr 
Nejsou... Nás nechránila dost naše Vojska, ale aspoň nás chránila Sahara... A ovšem nebudete nikoho Trestat, 
inu, změnila se Doktrína... (Odteď totiž nechcete být vyhubeni, předtím vám to bylo jedno... A viz ZJ9 - oni 
mají svou zbraň v kalhotách, i když ruce mají holé...) ) 
 
Vlastně ne, Open Society a Soros - ti jsou Globální Trojan... -- na začátku i na konci je "s" ne "š", to není 
Maďarské jméno, to si vybral v Anglii, ale je Schwarz - Černý... tedy Britská Značka (TradeMark) Soros (nyní 
dotazem do Wictionary, je to i španělsky "balíček karet" "oro" obalený dvěma Hady), přilepená přes německé 
jméno Ž. z maďarska "Černý" -- A koupil si Levici, a přesměroval ji z levicově-morálního do levicově-liberálního 
rohu čtverce, odkud Oligarchům neškodí, ale slouží... A to jeho Lidi (Sluhové) sem především vozili "Černé"... 
(Informovaný Názor)... Levice Západu - přestaňte být Sluhové Černého Globalisty a Oligarchy a vraťte se k 
nám, k Lidu ! OpenSociety is Troyan Horse of Nations ! Ne, není to Charita, je to Najmutí... You became 
Mercenaries of Black Globalist Oligarch OSF ! (Soros je Vrah Národů, pomalu a měkce ale to je z hlediska 
Dějin Jedno...) (na druhou stranu, tihle Leví Žoldáci Černého především mě a leckoho vyhnali vystředit na 
pravici, k něčemu to bylo?) (K tomu poznámka - ne, Sorose nebude nikdo trestat, své Peníze ať si klidně nechá, 
ale Levici Důrazně Upozorňuju, že se nechali Najmout svým Nepřítelem pro jeho Plány pro nim samým...) 
 
Třeba protestující na G20, jsou páka Globalistů, protože G20 je spolupráce mezi-národy, ne nad-národy... aha: 
 
Chtějme Mezi-Národní spolupráci, ne Nad-Národní... A ovšem v OSN se demokraticky hlasovat nedá, 
protože různé státy mají různou váhu, a když se různé tmavé státečky rozdrobí, tak mají početní převahu ! 
 
------- 
(K tomu (Kennedy/322) teď asociace, já nejsem Feťák, já jsem (také ale nejen) Shaman... A fakt nevím, jak to 
Poznáte (u kohokoliv jiného)... Taky to neříkám proto, abyste tím byli ohromeni nebo jako jakoukoliv moji 
autoritu, jen jako vysvětlení faktu, kterému nemusíte věřit, ale vysvětluje to drobné posunutí lidských možností 
o kus jinam. A Shaman (jako obecně) především nemůže být Zodpovědný (třeba Justici z Shamanismu, nemůže 
Rozhodovat, ale může Navrhovat -- i když, co máte v Parlamentech je jedno, tam to vždy má Rozumnou 
Protiváhu...)... A ovšem, já, narozdíl od vaší Justice, mohu dát Pardon za Magickou Vraždu. Protože to je 
Poznaná Nutnost. Pokud chcete, mohu Vám to ale i Racionálně Vysvětlit. Víte, ale, já jsem také Beránek, a ode 
mne to Američtí Evangelikálové neodmítnou... Nebo jim to mohu Racionálně Vysvětlit...) 
(K tomu poznámka - různé další shamany tu mezi sebou také máte... Já nevím, jací jsou, ale vy racionální to 
nikomu z nich věřit nebudete...) 
 
(Ještě poznámka - vy si takhle Dobrého Shamana nevypěstujete, protože by nebyl Dobrý ale Zlý, ale Andělé si 
ho Mohou Vybrat i z Hippies Feťáků, a některé si i Připravují od Dětství, jak Uznají... Démoni možná taky, ale ti 
ho leda tak Roztrhají... A ovšem Shamani jsou vždy Šedí a to by vás fakt musel Přesvědčit, že ne... ale i tak to 
může být i Léčka... A Shamanovi nedůvěřujete tak jako tak, ale přesvědčíte se, jestli to, co zrovna nese, je 
Dobré nebo Omyl atd...) (A ani mě nebudete Důvěřovat Slepě - dělám Chyby a napravuji Chyby a z Leckterých 
jsem se Poučil, ale ... Inu, mám Informovaný Názor, a Zdroje mohly být Nesprávné, co jsem Porovnal...) 
 
(K tomu jsem si vzpoměl, jak jeden Zlý Mág (A.C.), shodou okolností prý také Ž. (až jak jsem to takhle zkrátil, 
vidím, že to Ž je jak had s korunou), vyměnil karty Síla a Spravedlnost... Tak já bych je zase Rád dal do Po řád 
ku, protože patří k Sobě...) (Ještě jinak: bylo to Svévolné - je to sice Provázané, ale Libovůle v tom Není...) 
(Nebo ještě - tu 8 bych otočil na bok ∞ a s vahou (ale jen Půlky) Nekonečna bych Vám řekl, že tentokrát bude 
Spravedlivý Výsledek 1:1 ...) (Je to jen Symbolický Ornament... Tedy ne tak Zcela, není to jenom Symbolické, 
ale má to Logiku... Inu, Estetika Čísel...) (Tedy, i v A.C.T. jsem se někdy Ptal Andělů - ti vám i takto mohou 
odpovědět, ale odpověď andělů se nedá kupovat, nebo tedy jinak - štědrostí, ale už dost dlouho se chodím ptát 
Andělů radši do Evangelia (NZ)... Nebo to prostě jen přiměje k zamyšlení o souvislosti...) 
 
(Off-topic IT - ty dva hashe tam jsou jeden delší a jeden kratší ne abych to komplikoval (jako u SSL), ale "na 
první dobrou" jsem udělal i SHA i MD5 a Vybral si z nich tu Hezčí... A Vystřihl bych z nich i víc Číslic, ale 
zvažoval jsem, který Smysl z nich lze Vypustit... I když tedy zas moc ho tam není, je to Ornament... Možná...) 
(K tomu: neříkám: Kochejte se Krásou Čísel, ale je to spíš: Kochat se dá i Smyslem Čísel... A ovšem, to Stroje 
neumí... Tedy běžní Lidé se Kochají i Lépe třeba Uměním atd...) 
 
K tomu off-topic: Opět přišel ten Cikán, co tu v mém Divadle hraje kámoše Šmejda, s Litrem v Ruce (tys mi 
přišel vrátit?), že pro Rodinu potřebuje ještě 1500, a zneužíval na mě svou ukecávací sílu slov, a ovšem zase 
jsem ho vyhnal, foťákem a výhružkou policií a Silným Slovem (tedy nejdřív jsem mu klidně vysvětlil, že 
tentokrát mu nic nedám, ale ukecával dál...), je to "Hnusná Krysa"... (Druhou půlku Rezerv mu Nedám...) (Ani 
nevím, kam to připojit nebo to zase odložím, půjdu se uklidnit...) 
Asociace a zrovna tady se hodí - Kočky jsou Zákeřná Zvířata a jsou Velmi Podezíravé a leckdy Uhýbají, protože 
Pořád Čekají nějakou Zradu... Není to Jednoduché Neplašit Kočky nebo je včas uklidnit slovem (třeba "deš 
ven?", inu, Melodii u toho tady zapsat nejde a ta je zrovna u Koček Důležitější než Obsah (...Melodický Obal 
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Slov)), že když čeká přede dveřmi, až ji pustím, že ji pustím a nejdu ji lovit... (T&T) (tedy t. a T.) (k tomu i 
asociace, já jako mladý chudý jsem taky v Praze i v Paříži kradl z hladu) 
((K tomu ta poznámka o Robotě Žebrákům ("gibmedat"), já jim ale nedávám Pracovat Zadarmo, jen to dostali 
Zaplaceno už Předem, i když třeba byli zrovna Nepoužitelní, a ovšem klidně se to dá vyúčtovat a zbytek 
dostanou doplaceno, a ovšem hladový nikdo nedře... To je jenom změna Filosofie Sociálních Dávek, která je 
Spravedlivější... A ovšem "Nepoužitelní" je z různých důvodů (neschopnost,handicap,atd...) a to "teď Stát 
Potřebuje" nemusí vůbec nastat, ale může... Víte, ale leckomu z Povalečů by ta Práce Prospěla...)) 
 
----- 
 
Tedy ano, jednám s Vámi z pozice určité Převahy, kterou jsem tady Dokázal (ne teď, celkově), ale jen Přináším 
Racionální Argumenty řečí těch, jimž jsou určeny... A ovšem já se na to 40 let připravoval (tedy na tohle ne, ale 
tak to dopadlo) a tvrdě pracoval (pod vedením Andělů jsem leccos dostal Darem) a šel po Obou cestách 
Zároveň (tedy po Pevné i Mystické), a přicházím udělat to (už se z větší části stalo), co jako Civilizace 
potřebujete, i když vůbec nevím jistě, jestli to nezvorám, ale opravdu se snažím o Dobro... (K tomu, racionální-
vs-Andělé - ale já jsem vám je Dokázal, a ovšem mám zcela Svobodu, jen mi občas naznačí: "takhle ne", já 
Pozoruji a Zamyslím se...) (Vy lecčemu třeba říkáte "Pověrčivý", ale pro mě to je: "Zamysli se víc..." - což tak 
jako tak není na škodu...) (K tomu, fyzikálně, jak ta Garnyž jednou za čas lupne nebo v Pet lahvích to je asi 
uvolněné tepelné pnutí (tedy u Pet-lahví to třeba s ochlazením vzduchu také souvisí, jednou před chvílí luplo i v 
myši a tam to teplem není)... jen se mi trefují občas do myšlenek a jen to popisuji... Ale alespoň Jednou jsem 
to Dokázal téměř beze-sporně, viz Pike ve Snu, a správné řešení zásadního problému...) 
 
------- 
Všichni jste na To čekali (BB,kshs,ssnn †), a inu, je třeba jim (leckomu, tedy všem) Dát Milost z Minulých 
Hříchů ale Odebrat Důvěru (Andělé mi poradili, že jejich Děti jsou/budou Nevinné a tedy Důvěryhodné? dle Vaší 
Libosti, a ovšem jako poznaná nutnost kompromisu, sice jim seberu Důvěru, ale jinak ať dělají co umí?) 
A ovšem Já, Beránek, také Symbolicky Uděluji Milost všem Židům (a Jidášovi post-mortem Symbolicky) z 
Vraždy Ježíše Krista, je on soudit nebude, protože ho probodli... (ne, vy to nechápete, jak dlouho a široce se 
vina tedy spíš obviňování z téhle vraždy táhlo Temným Středověkem, a ovšem i Oni Byli Nástroj Andělů tehdy) 
 
Ale - viz "Zkažený Pedagog" - ale také je nelze vyhodit hned - ale třeba v Izraeli se na Univerzitách Politika 
míchat mezi jiné Učivo nesmí... (nedávno jsem to četl a nehledě na to, do jaké míry to je Pravda, takhle by to 
bylo Správné...) To máte stejné, jako Pastor nebo Imám v Kázání... (Inu, i Pedagog nebo Pastor, 
zprostředkovává Cizí Poklad svým Studentům, a nebude do toho balit své Kupčení s Politikou, tedy Pokud je 
Odborník na něco Jiného, Leckdo se třeba i v té Politice Mýlí, a třeba bez Zlého Úmyslu jim Vkládá Špatné 
Představy do Pokladu (Vědění,Boží Slovo), který jim Předává... A nebo si udělejte jak chcete Sponzorované 
Školy, kde se bude předem Vědět, jaké Směřování je s tím Spojeno, ale my (vy) Chceme Veřejnoprávní 
Univerzity bez Agitace...) (Poznámka k Čechám - tohle se týká především obou pobřeží USA, ale je to obecný 
Princip... Nevím o tom, jak je to konkrétně tady... A kdyby někdo z Židů chtěl cokoliv namítat, inu, v Izraeli to 
tak ale je a i my na to máme Právo...) 
(Aha, jak si to čtu...) Univerzity jsou Chrámy Vědění. Vyžeňte z nich Kupčíky (tedy Akademie samy, nebo 
Studenti Výběrem Školy). Dal sem vám na ně Jednoduché Poznávací Znamení - "Kdo Míchá Politikaření do 
Jiných Oborů, je Kupčík Politiků..." ( -- viz Lk19:45 to se dobře pamatuje jako "konec války"... ) (K tomu 
připomínka - Média jsou Chrámy Informací - a ze _svého_ Výběru vyžeňte ty, které Lžou a Kupčí, ale pro Dobrý 
Rozhled je potřeba Porovnávat Obě Strany...) (K tomu, že Kazatelna v Kostele také neslouží pro Kupčíky Politiků 
snad ani zmiňovat nemusím...) 
 
------- 
 
Vzpomněl jsem si, už jsem to psal, byl Astrologický Beránek (já jsem si ho nevymyslel, já jsem ho poznal a 
použil, a mraky mi to ukázaly, když jsem použil ten první roh, že to ještě není celé, ostatně tentokrát z toho 
mám i foto) někdy v Lednu, na jehož dva rohy jsem nabodl "Hada" a "Příšeru" (minule jsem psal "Draka" ale to 
je Omyl), na jeden z nich otázku "Kdo z Židů není Jidáš?" - inu, odpověď je "Leckdo" (k tomu i dovysvětlení, že 
tohle "Židů" není otázka genetiky a tohle "Jidáš" není Individuum ale Kolektiv), a na druhý Pokyn "Boycott 
Hœllywood" s Vysvětlením o Vypalování Citů (tedy Vyberte si sami (ani to nemusíte Bojkotovat Celé, vychovejte 
si lepší Kinematografy svými Volbami), ale leckde vám Cena nebyla dosud Zřejmá), je to někde na webu 
Infinite Unknown, teď to je tady... (inu, nic není "Infinitely Unknown"... ten článek nad tím už si nevzpomínám 
přesně, ale byly tam i Omyly...) (A jakou že mají takové Aspekty Planet Váhu? Inu, Ornamentální...) [(Já 
nevím, co tam z toho zbyde nebo kdo co změní, rozhodnou verzi mám tady archivovanou checksumovanou s 
time-stampem a hash na papíru obtisknutý krvavou skvrnou... (svou, jako vzorek DNA) a ovšem, tohle jsem 
tedy víckrát nedělal... A jestli s tím nesouhlasíte, inu, máte půl dne na rozmyšlenou, jakou větou nejlépe 
nabodnout Draka?, a pak s překvapením, že ten roh je tam ještě jeden, další půl den na další větu a 
vysvětlení...? Aby to bylo pro Dobro věci... Ani nenapíšu, co jsem pro to obětoval, ne proto, abych to obětoval, 
ale litoval jsem, jak to mizelo, aby to tu nenašli, ne proto, abych neměl ostudu, seznam z toho je (ne proto, 
abych se s ním vytahoval, ale aby bylo jasné, kdyby sem někdo něco podstrčil, ne kvůli mě, ale kvůli vám), ale 
abych neudělal ostudu někomu jinému, kdyby si sem pro to přišli... A třeba i ten nový balíček karet (co s ním, 
když jsou 3 karty takhle označené?), který jsem si sice koupil, ale převázal ho gumičkou křížem a nepoužíval... 
A ovšem, ten napíchnutý prst mě naučil 14fish, ale to bylo především kvůli těm zlým Velkým Kartám, co jsem 
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jim Překazil... inu, (jen) Symbolický... A kus jsem jí (té krve) poslal řekou do moří, homeopaticky teoreticky 
tam všude je (tedy někam to proudy zanesou až za dlouho), a kus tu mám v lahvičce, dá se to homeopaticky 
rozmnožovat ad-infinitum... Na slunovrat jsem s tím tady i obcházel a potichu žehnal kapkami, nikdo to 
nevěděl, zbytek se zase dolije... Teď je to D2 z kapky... Jaký to má Význam? Inu, Symbolický... K tomu - 
prodávat se to nebude! Jak jinak se chcete všichni umývat Krví Beránkovou, jak jste si snili? Já vám to 
nenutím, jen mě to pak napadlo, jak se i tohle dá vyřešit, ale kvůli tomu jsem to nedělal... jednou třeba 
pochopíte, jak dát nulu do dělitele, zejména když je nad tím nahoře Ta Velká Jednička. Já to Nezlehčuji a ani se 
tím Nechlubím, já tomu Dodávám Informační Váhu Slovem a Logikou... Když vám budu vadit, jsem i v každém 
Blátu a Louži Země, tak homeopaticky teoreticky, jestli to tam může napršet, můžete si na mě dupnout...)] (K 
tomu, Inverzní Nula nemůže být pod Nulou (ta musí být pod Jedničkou), jak mi přednášel můj přítel Izraelský 
Bard, moc jsem těm bláznivým vzorcům nerozuměl ale tak nějak tam zapadly, měl snad čtyři listy popsané 
vzorci jen ze samých nul a nekonečen, jako mat-fyzák jsem s tím nesouhlasil...) (Jenže odsud se to bude muset 
zřejmě vyškrtnout, protože bych vám tím sebral možnost mít Bílého Mága, na té kartě to je jenom nakreslené, 
ale každý na to musí přijít sám ale až když se to stane... (luplo to tu v myši, nevím...) Zvážil jsem, litoval BM, 
ale zde Účel Světí Prostředky... Inu, já se nesázím, ale právě jsem Vsadil BM-globálně na to, že to přijmete... 
Pokud nepřijmete, obětoval jsem ji zbytečně...) (A ovšem, asociace, jak "bzučí" molekuly vody, že si pamatují 
tvar i když každá vazba (H-bridge) se brzy rozpadá, ale sem-tam se připojuje zase stejně (tuhle představu jsem 
v podstatě dostal taky Darem z Astrálu, já to jen Přináším, možná to je Nesmysl?), a Informační Terapií 
zprostředkuje otisky molekul Bílým Krvinkám, se můžete zeptat třeba Doc.Böhma, ten ty molekuly víc počítal 
(ten zas neřeší bílé krvinky), já si to jen takhle představil (ale když jsem se ho na to byl zeptat, tak mi to nějak 
potvrdil, asi je to složitější)... tedy po sporu v nějakém fóru ve wiki, asi jsem tam zničil profil jednoho 
anonymního vyvraceče H., protože pak už se tam neobjevil... nevím... bylo mi ho líto, já mu nechtěl ublížit... a 
ovšem wiki není fórum nebo jen trochu...(jsou tam Talk-page, kde se dají věci konstruktivně rozporovat)... a 
ovšem, funguje Homeopatie jen tak trochu, někdy to prostě nestačí je mírně vzburcovat, když jsou ochablé 
obzvlášť, někdy je potřeba vyhubit viry a bakterie chemicky... a ovšem, krvinky znám jen laicky spíš z obrázku, 
já spíš řeším Filosoficky Informační Terapii...) 
 
(Nepřímo asociace - vy si ani neuvědomujete Informační Dopad (tedy v USA zejména) toho, že Křesťanský 
Beránek to napsal na Web Neposkvrněných Liberálů, ne sice proto, ale mimo jiné i proto, aby jim Demonstroval 
Hranice Svobody... Asi to naštve(?) Americké Konzervativní Křesťany, kteří tam celkem Právem nesnášejí tamní 
Zkažené Liberály... (Současní US Liberálové by Američany Zničili Rozpuštěním Zdí, ale i postupně Rozkladem, ti 
by Potřebovali Reformovat) (Inu, víte, Já Jsem Konzervativně-Liberální, z Levičáka Pravičák a spíš tak napůl, 
Kapitalistický Socialista) Tak mě to teď napadlo... Ale US L&K - hele, mi v Evropě to máme někde i jinak a jde 
to a lépe... US L. - hele, poučte se, napravte se... K Českým Pirátům, nemohou Vládnout Státu jenom Mladí, i 
kdyby byli zcela čistí, musí to být Stavovsky Vyvážené a Lépe je Hledat Kompromisy než Diktovat Podmínky...) 
(I když to sem nepatří, já to zrovna musel zapsat, protože za 5 minut bych to zapomněl, já jsem Průtokový... 
(Nebo jak K? zpíval Splachovací...?) ) 
 
(A ovšem je to trochu Rošťárna, že pro Svět to bylo zapsáno Česky - ale, inu, máme Krásný Jazyk (však jsme 
také Slované -- we are not slavs, we are slovans - wordians), a na něco myslím radši v Mateřštině...) (K tomu 
jen na okraj - i Maďaři jsou Slované, jen šlechtu měli Avarskou, i východní Němci tam mají zbytky Polabských 
slovanů...) 
(Poznámka k Hitlerovi - to britové ho otočili proti jeho vlastním bratrům, Slovanům Aryanům, na konferenci v 
Mnichově 1938 - to byla ta Hlavní Chyba - Obrátit Nacionalismus Ven, a pak jen čekali, kdy dobyde Rus, a když 
se to otočilo, tak si do něj taky kopli, aby se neřeklo, a aby ho Stalin neskončil vyhánět až ve Španělsku... To 
Stalin vás především zbavil Hitlera... Stalin nebyl Černá Figura, ten tam byl schovanej světle šedej...) 
(Poznámka - Hitler nebyl jen Černá Figura, on byl nejdřív (naoko) Bílá Figura, ale pak se to přepnulo na Černou 
a polilo krví Evropanů a spálil se tím Národní Socialismus jako Idea... Velmi zlé... Protože ten především vadí 
Globálním Oligarchům...) (Víte, zabalili vám Vlastenectví do Hitlera a napsali na to: Fuj! Hodně tučně krví 
Milionů...) (14,8∞ ! Vlastenci, Zavrhněte Hitlera!) (Pokud tomu číslu nyní nerozumíte, není pro vás...) 
{(Poznámka ohledně Sazby a Fontu, ta ležatá povalená osmička tu má být dole na baseline nebo ještě hlouběji, 
ne uprostřed řádky, a zrovna tady to není nekonečno, ale povalená osmička... V mé Knize je to na straně 148, 
akorát mi z ní při doplnění překladu uhnul Syn Pravice...)} {(zdánlivě shodou okolností, do Hitlera si pak šli 
kopnout v 19,4+4 6-6:6 a jmenuje se to "Den D" ... nejsem v tom sám, kdo čaruje magií čísel... k tomu jen na 
vysvětlení, 19 je i Sluníčkář Beránek, na to jsem taky přišel až dost pozdě tak před týdnem, které 19. kapitoly 
se toho týkají a jak, já měl radši jiná čísla, a 4+4 je 8... nebo tři kříže?)} (Takže v podstatě je to jak kdybych 
vám přinesl dárek, který jste nechtěli, ale prospěje vám, a já jsem to do Hitlera nezabalil, ale vybalte si to, 
prosím, vevnitř je "Vlastenectví" (Patriotism - aha, přes angličtinu, prý to je od Otce...), ten zbytek je Ošklivý 
Obal od těch Zlých...) (Mimochodem - víte, proč je Kniha MK zakázaná? Protože má byť z menší půlky pravdu v 
různých konstatováních, která jsou kupodivu dodnes platná... Ale tahle implementace už se tu vyzkoušela a 
nefunguje to - Fénix z Popela Krve Židů by byl ještě Horší, tohle nezkoušejte... A ovšem, ne, Germáni nejsou 
žádná vyšší rasa, to Bílí Lidé jsou Vyšší Druh... novější verze... (jistě včetně židů) ... (PoL - víte, my nejsme Bílí, 
my jsme Světlejší... a ovšem PoC, oni nejsou Černí, oni jsou Tmavší... A především, i barevnější jsme 
kolektivně my tzv. "Bílí"...) ) -- Víte, naopak tyhle Barvy vám ze Šedé Vybalím já... Mí Milí Bílí Bratři, Jsme Lepší 
Kolektivně a byla by nás Škoda, oni jsou sice Horší Kolektivně, ale nemusíme jim proto Ubližovat... Pokud 
nemusíme... Ale zrovna začli přetékat... A znáte to: "Hrnečku, Dost !", "14!" (já vím, už se opakuju...) 
(a ovšem ADL,SPLC?,... jsou nenávistní lháři, ti sotva mohou dělat soudce pravdy, kterému vy byste věřili... 
nebo prostě na okraj, Já ADL téměř zcela nevěřím. Pomlouvají a překrucují.) 
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(A ovšem já ty Afričany nechci urážet nebo jim ubližovat, ale chci, aby Bílí Lidé Přežili, a teď jste na Křižovatce, 
a vy si nevyberete špatně...) 
(Globální Pakt o Migraci je jako Globální Komunismus - váš dům není váš a kterýkoliv soused může vejít a 
bydlet si s vámi, dle jeho vlastní libosti ? inu, váš dům je váš... ) 
 
------- 
Lékaři jsou Bílí - těm (při léčení) Důvěřujete zcela... (A když ne, vyberte si jiného). Lékař není Bůh a není 
Všemocný - tedy když se něco nepovedlo, rozhodně předpokládejte, že to byla Chyba a ne Zločin... (Leckteré 
Zdravotní následky jsou Důsledky vašeho předchozího Života, kolektivní Ekologické Zátěže, nebo je to prostě 
smůla...) (K tomu poznámka, Andělé vás Nehlídají, abyste Neupadli, nebo ne vždy, ale ad-extremum vám 
Mohou Podrazit (zamotat) Nohu, abyste Zakopli, pro Vaše Vlastní Dobro...) (K tomu poznámka: kdysi jsem se 
takhle jednou v Duchu Povyšoval na své Lékaře, ulítla mi Čepice a Havaroval jsem na Kole... Karma nebo 
Andělé... (a spadl jsem na pusu, stejně by mi helma nepomohla) Od té doby jsem Očkován proti Pýše a bolelo 
to dost... Takovéhle Duchovní Očkování (za Myšlenku) ale nemůže udělovat Člověk, nebo někdy ano (za Činy), 
ale jen jako dost Vyjímečný Trest, Opakováním se to naopak Otupuje... (i když třeba po pár letech se to dá 
přeočkovávat) asi tak...) (K očkování medicínskému - víte ale, z některých statistik vyplývá, že některé 
očkování nevím které dost zvyšuje jinou nemocnost, a ovšem to se Farmaceutům vyplatí, a aby to nešlo 
prokazovat, tak především proto se tak tlačí maximální proočkovanost pod přísnými tresty... Podotýkám, že to 
(následky očkování) je horší v USA než tady - my totiž máme Nezávislý (Státní!) Zdravotní Ústav... Víte ale, 
jako Poznaná Nutnost nebo alespoň tedy Pro Dobro Lidu, Očkování jsou Prospěšná, ale měla by být Dobrovolná 
byť Doporučená, protože My především potřebujeme Kontrolní Vzorek Populace a Srovnávat Statistiky... Někde 
je tam Chyba a někomu se Vyplatí, aby nebyla Odhalena... Ta Chyba tam ani nemusí být Schválně, ale - 
Chceme Kontrolní Vzorky Neočkovaných, a jinak Postižení Nestačí... Riskují, že jim bude některé chybět a 
předem to těžko vědět... (někde dřív jsem psal, jakou mám osobní zkušenost s nečekaným setkáním s TBC a 
jak jsem byl rád, že jsem očkován - Iráčan mi tam tehdy ráno na pokoji psal na papír: "Jsem nevinný, Přísahám 
Bohu" francouzsky, měl strach že ho lapli, vezli ho pak ale na kliniku, on tenhle jen nerozuměl, že ho nezavřeli 
ale chtějí léčit)... Proto Dobrovolné... Tedy - Neočkovat své Dítě je Risk, který je pro Dobro Lidu potřebný na 
části Populace... A nelžete nám, že proočkovanost 95% je kvůli zastavování epidemií... - na co by potom bylo 
těm očkovaným? (A pokud je to zdůvodnováno způsobeným Riskem Neočkovatelným, inu je třeba Vyvažovat 
Zájem Lidu) Očkování se 20 let Ověřuje Dobrovolně, Statisticky až jaký má Efekt na Fertilitu... Všichni 
Farmaceuti jsou Šedí z Principu a Nevěří se jim, ale Ověřuje se to... Oni i kdyby se Snažili, tak nemají 
Širokoplošné Kontrolní Vzorky, a ovšem i kdyby se pak prokázalo, že něco je škodlivé, inu, byla tam Chyba... 
Pak se ještě musí Prokázat, jestli tam byla Úmyslně, třeba když to mohli Vědět... Také leccos má vedlejší 
účinky, o kterých se ví, a je to něco-za-něco... Já tu pouze Vyviňuji Farmaceuty ze Zlých Úmyslů (inu, procento 
je má, ale nevíte které, ti ostatní se snaží, ale nejsou neomylní) a zároveň jim Odebírám Slepou Důvěru... 
(Tedy: Důvěřuj, Prověřuj... je tu přísloví...) ) (Ještě Očkování - některá sice trochu zkazí zdraví leckomu, ale 
některá někomu zachrání podstatně horší újmu, a vy to zrovna nevíte, jestli to budete potřebovat...) (Kdyby to 
ale-jen-někteří vědci netvrdili, nepsal bych to tu, a já tedy naopak žádám, aby to vědci prozkoumali lépe, 
protože jsou takoví, kteří v tom (ve Statistikách) vidí Chybu...) (Třeba Alergie - Očkování je Programování 
Imunitního Systému, některé Alergie jsou (prý?) Poruchy Imunitního Systému, a jaksi se nabízí Vysvětlení, že 
to spolu může Souviset, a ve Statistikách je to Vidět... A Farmaceut vám ještě Rád Prodá Lék na Zmírnění 
Alergie... To je Kapitalismus v Medicíně... -- a proto si Myslím, že by Farmaceuty (a jejich vědce a organizaci a 
přiměřenou dividendu z investice? atd) měl Platit Stát Konstantně a ne Výnosy z Léčiv... -- Protože pro Lid je 
Prospěšnější, když Farmaceuti nevydělávají Víc, když jsou Lidé Nemocní, než když jsou Zdraví... A ovšem taky 
to nemůže být Státní Monopol, protože i zde je prospěšné podpořit Soutež... -- stát by jich měl platit víc 
najednou, jak kdo je schopný, až když kdyby jich bylo moc, tak ne... Protože v Našem Zájmu je, aby Lidi byli 
Zdraví, ne aby byli Nemocní... - třeba Alergici...) 
 
Zdravotní Sestry jsou "andělé" v lidské úrovni... (Mimochodem, myslím, že původně se to jmenuje "Sestra", 
protože "Sestra" je "Tabu" sexuálně... (a předtím to dělaly Řádové Sestry a tam se to "Sestra" jmenuje ze 
stejného důvodu... asi?) Po sestrách se Netouží (sexuálně), sestrám se Vděčí za Lásku... Protože Sestry 
pomáhají Láskou Uzdravovat, i kdyby to byl jen Úsměv... Přepracovaná Sestra se ale moc neusmívá, i když se 
leckdy obětuje až do vyčerpání... Já neříkám Sestrám, aby nepracovaly, ale naopak říkám Administrativě: 
nepřetěžujte Sestry tolik, dejte jim oddechnout, když mají nesnáze a starosti... A Lidem říkám - kde jsou Sestry 
Nespokojené a Vystressované, Administrativa je Vykořisťuje nebo je zrovna Nával, ale pokud je pořád Nával, 
tak tam místo té Sestry jsou potřeba dvě... Tedy, kde máte možnost volby, vybral bych si to tam, kde jsou 
Sestry Milé, jenže zase je tím přetížíte...?) 
 
Ohledně Euthanazie - jistě mějme i Právo na Smrt. Žadatel si na to chvíli (měsíc?) počká (není to neodkladné, 
když to nebolí moc, a leckterá bolest se dá chvíli vydržet, ale Proboha Smilujte se nad Trpícími, co si Vytrpěli 
Dost), [počká] jestli se Nerozmyslel, a bude to Prokazatelné, že to bylo Dobrovolné. (Mezitím ho vyšetří i 
(Psycholog nebo Kněz) - ať si vybere, jestli mu třeba nelze pomoci Lépe...?) (K tomu jen poznámka - Psycholog 
je Laický ale Studovaný Zpovědník... resp. Náhrada za tuhle Funkci, co ve Středověku dělala Církev... Jenže 
Kněz na to má Slib (Zpovědní Tajemství), kterému se Důvěřuje... U Psychologa se Důvěra Ověřuje, u Kněze se 
Předpokládá a-priori, protože ten na to má Svatý Slib. A ovšem někdy je Dobré se Vypovídat... Bůh to 
nepotřebuje Slyšet, On to ví, ale vy to potřebujete Vyslovit, aby se vám Ulevilo... Tedy Zpověď ani pro Věřící 
není Povinná, ale někdy je Prospěšná... Ne Jednou za X dnů, ale když je Vám Těžko, a nemusíte se Bát, že to 
bude Vyzrazeno... A Buďte Vděčni za tuhle Službu, leckdo ji Občas Potřebuje... Nařizovat Úlevu ale Nelze...) 
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(Jen vysvětlivka: Euthanasie z řečtiny je prý "Dobrá Smrt"... A je to Smilování (její Povolení), není to Hřích... 
Někoho Karma mučí za nějaké Minulé Viny, Cesty co si Vybral (on nebo rodiče nebo kolektivně, anebo někdo má 
prostě Pech), a vy máte možnost říct: "Už Dost, dávám Milost"... A tohle mé Vysvětlení je potřebné především 
kvůli Věřícím, kteří to Zakazovali... Buďte prosím Milosrdní a tuhle možnost Lidu neodebírejte...) (Tedy jako 
Princip Solidarity - Člověk má Právo chtít Pryč, a Společnost má Povinnost (nebo Právo?) ho Propustit, když ho 
Nutně Nepotřebuje...) (Inu, je to Milost velmi Trpícím...) 
 
------- 
Teď jsem si vzpomněl a sem to asi vložím... Já jsem především v posledních letech velmi intenzivně pracoval 
(fetoval jsem jako mladý, teď jenom vyjímečně a s modlitbou a chodím fotit do lesa). Inu, od Počítače vstávám 
jen na minutky před dům Kouřit Uvažovat, a dvakrát denně se postavím ke Zprávám s Jídlem, a občas taky 
spím, budík nemám, když vstanu, nasnídám se sušenky a jogurt a zasednu k počítači... (Obědvám i večeřím 
chléb různě namazaný, leckdy ho stihnu namazat, než televize nabootuje, já se s vařením nezdržuji, ale občas 
mě někdo pozve na oběd... -- jídelníček jako informace pro ty, kdo takhle pracují vsedě - nepřejídejte se, 
ztloustnete, dělník to zase spotřebuje, ale sedící ne) A jednou za tři dny jezdím na kole nakupovat... Inu, 
počítač ale pracuje neustále, akorát dvakrát jak jsem byl v Blázinci po Generálkách, tak mám díru v Sériích 
(Nasa,Eumetsat,etc...), protože mi ten počítač po čase někdo vypnul, třeba Soho má také Díry v Sériích, podle 
kterých se z dálky pozná, odkud ta data jsou... Když nepracuji, čtu Zpravodajství... Inu, jsem cyber-shaman... 
Pro velkou většinu lidí je Lepší Žít Normálně a Lidsky ! 
(tedy, když chtějí přátelé pomoct, tak jdu třeba skládat seno nebo co je zrovna potřeba - všichni okolo jsou mi 
tu svědkem, že na nikoho jsem se nepovyšoval... většinou jsem tu ale sám s Kočkami... Rodiče se zase 
Odstěhovali Do Prahy k Doktorům... A tak není ani vyjímka, že několik dní ani nepromluvím pusou, a kdybych si 
tu televizi nepustil, ani hlas neslyším... A ovšem si na počítači nehraju cizí hry, nebo občas 2 minuty klikám 
jednu stejnou logickou na uvolnění myšlenek... A zase to neříkám, abych se vytahoval, ale je to Omluvenka pro 
ty Všechny, co Žijou Normálně...) 
 
(Třeba WikiLeaks - CableGate, jsem tu zpracovával jako CableGate Portable v CHM formátu, {- ale ten už 
myslím v novějších Win není? (nevím) - někdo vám ho ukradl i s obsahem vašich helpů? (tedy, já mám i 
resident v dosu, norton guide ve volkov commanderu (to pouštím jen občas), a narozdíl od pdf od Intelu se v 
tom lépe hledá a je tam orientační timing instrukcí, takže já z XP odcházet nehodlám) }, a kromě namátkou 
jsem si také přečetl Půl CableGate ve Slovníku od A do I - select distinct word - sjednocoval překlepy pro 
search, ale pak jsem to vzdal, a nějak jsem to vydestiloval... Víte, jaká je moje Zkratka CableGate: "Nejčastější 
Chyba je zřejmě ve Slově Ambassador"... -- tedy leckdo v tom hledal leccos, já kromě indexování v tom hledal 
Chyby ve Slovníku) 
(A Assange nám Pusťte, je to Hrdina a ne Lotr, a ovšem, půl lidstva to ví... Assange, jako Svědek proti 
Gangsterům, tak ho nyní budou Gangsteři za to soudit? ) 
(Inu, nyní ale Gangstery Soudit Nebudete, jako Poznaná Nutnost Kompromisu s nimi, a vyhlásil jsem Globální 
Pardon...) 
 
CNN,... and US Democrats - it was not Russia, it was Global Anonymous, Americans foremost, and I have been 
among them, hive-mind working on revealing Clinton Crimes, drawing memes, indexing leaks, spreading on 
fake Facebook accounts etc... (já nemám Facebook, ale v téhle kampani jsem také předával Meme těm, co ty 
farmy accountů na Facebooku měli -- protože Clinton byla Gangster, ale MSM Média se Dívala Jinam... a ovšem 
Trumpovy Sliby se jen trochu kryjí s Trumpovými činy, ale je tam jak svázaný a moc toho nezmůže...) 
But many Western governments and mass-media campaigned for Clinton -- that was foreign collusion... 
(A vzpoměl jsem si - že prý se nesázím, ale jednou jsem udělal vyjímku, protože já jsem za tu kampaň pro 
Trumpa dostal i zaplaceno - protože jsem byl přesvědčen, že si Američané nevyberou špatně, protože vám 
zkreslovali předvolební statistiky, a protože jsem chtěl místní Sázkaře potrestat za nefér kurs, tak jsem vsadil 
půl výplaty na Trumpa (a ovšem tou dobou jsem zas moc nebral), a pak jsem měl měsíc navíc... a ovšem, 
většina těch Anonymous včetně mě to dělá zadarmo z nadšení... A ovšem za ostatní A.J. byl asi nejvíc slyšet...? 
Alt-Média ale zadarmo moc fungovat nemohou nebo tak trochu - sponzorujte (crowdfund) si svá Alt-Média, jsou 
důležitá protiváha těch, co sponzorují jiní, ale porovnávejte si více úhlů pohledu...) 
 
------- 
(Jdu kolem Televize na záchod, a zpátky věta: "Komunističtí spisovatelé"...) 
Inu, pro Marxe ani Lenina nemám příliš vlídné slovo... A ovšem ne, nebyli to dělníci a rolníci, kdo na Rusi 
vyhubil X=20-60M především z Řad Inteligence, viz Uskujnik "K.a.j.B." - ten se ale ve Stalinovi poněkud mýlí, 
ten to aspoň trochu zametl zase naopak, proto ho dnes tak Pomlouvají (nabalili na něj svou Vinu a s ním ji 
Spálili, ale: to ne Stalin, ale Čeka-KGB především - Mocný Gangster) a viz Solzhenitsyn "200 let spolu", i v Číně 
měl Mao aspoň 3 tyhle Poradce (nevím přes co), co tam jsou dodnes Občani... 
 
Inu, ale já to Těm i Těm (snad? - jako Globální Pardon?) Promíjím. Víte, Rus už si Křesťanství Obnovila a 
Inteligenci také Lotři zcela Nevyhubili, a ovšem, Číňanů je i tak až dost, ale posloužili jako exemplární příklad, 
kam vede Vyhubení Duchovna, jako pro ty části, které tam také Nakročily. 
 
Jenže, tady (EE) to zůstalo zakonzervované z 19. století, ale na Západě to přetransformovali v Neo-Marxismus 
(Frankfurtská Škola), pro Rozklad Civilizace až nyní i Vyhubení a Smíchání Bílých (viz Kalergi, Praktisher 
Idealismus, ten tedy nebyl Žid ale smíšený šlechtic s komplexem, geneticky opačným směrem než Okamura), 
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ale ...). Inu, Zneškodnit znamená Způsobit, aby Neškodili, téhle Ideologii prostě Nevěřte, Rovnost je Blud a 
Lež ! 
(Vaše Víra v Rovnost je ten Problém, oni vám ho jenom Naočkovali, ale vy si můžete Vybrat...) 
 
Na druhou stranu, třeba KSČM u nás, jako Obhájce Pracujících (d&r) jsou naše Odbory, ale leckterá Levice 
Západu jsou spíš Odbory Černochů... (tak i tak...) 
(Tedy ale Odbory Nevládnou, s Odbory (především našimi) se Vyjednává... S Odbory Povalečů (česky 
"nemakačenka") se nevyjednává, ty se Trpí (Tolerují)... Ne, ty vládnout ani do toho mluvit nemohou...) 
 
A ovšem, když teď začalo jít "do tuhého" ( Kalergi Plan & PanEuropa), tak ti Rovní Nemusí být Nevyhubeni... 
(Neříkám, že někdo má být Vyhuben, ale že Rovné není třeba Zachovávat pro tu Specifičnost...) My si nejsme 
Rovni, my jsme Jiní... A stojí za to nenechat se Znečistit Příměsemi (Kolektivně, do malé míry to snad 
nevadí?) a tak tu Specifičnost Ztratit, a být pak Všude Stejní... A ovšem, Statistiky dokazují, že My Jsme Lepší a 
o Dost. (Kolektivně. Někdo mi může ukazovat Afro-Amerického Génia, ale já mu na to: "Gorilí Génius Koko byla 
taky Inteligentnější, než Polovina Somálců" - mluvila prý v Posunkové Řeči, IQ 70... Vyjímka nic nedokazuje, 
důležitý je Průměr, tedy průmět Kolektivu Skupinově...) A ovšem, a také Statistiky Dokazují, oni jsou 
Množivější. Takže když se všemu nechá Volný Průběh, tak Vás Přerostou a Zadusí, jako Plevel... aha - Afričani v 
Evropě jsou Plevel, Nálety {slovo? jako když se stromy šíří větrem}... I když Afričani v Africe jsou Doma. A 
totéž Arabové nebo Peršani atd... A tenhle Plevel tady tu naši Věčnou Úrodu naší Civilizace zadusí a přeroste? 
Ostatně, přečtěte si to v ZJ9:1 - 9:11 ... Své Žihadlo s Jedem naší Rasy mají především jako každý Muž. A když 
se nebudete Bránit, budete Vyhubeni... (A teď, když jsem hledal ta čísla abych je tu uvedl, zase 9 11 ? Ano, 
Patří to k Sobě! Obojí to je Plán Luciferiánů... Jako i Hiroshima a změna Hitlera ven... A ovšem u těch Migrantů 
- Statistika je nám Svědkem, že Vrchol té Migrace, kdy jde Hnědý Pes Vrčet na Bílého Psa, byl akorát podle 
Termínu...) 
 
Pro ty, kdo neznají Zeměpis, tak při řece Eufratu byl Jihád ISIS, ale ten je zatím už jen zbytek v Idlíbu... Tohle 
se možná zažehnalo? Nebo to tam čeká... 
9:19 - ten ocas, česky lidově "vocas", jo, přesně to... Geneticky vás znečistí... Vaše zhouba je sperma Afričanů 
(a teď mě to napadlo jako karmický trest za Lži o Lásce...?) ... I když jsem to párkrát četl, tahle asociace mě 
předtím nenapadla... ((Jen na okraj, asi nejvíckrát dokola i namátkou jsem četl knihu Zjevení...?)) 
A pro ty, co si to Řecky nepřečtou - ZJ9:21 - a (+přesto?) nezměnili svou mysl, od těch φονων fonon (vražd?) 
oni ani od těch φαρμακειων farmakeion (prý čarování nebo drogy?) oni od toho πορνειας porneias (necudností - 
"vyzývat k sexuálnímu styku") a od těch κλεμματων klematon? (krádeží nebo i ukradeného!) ... 
Jako kdybych vám to neříkal, zrovna tuhle řádku jsem si teď proclickal i přes Řecký Slovník... (já řecky moc 
neumím, gramatiku vůbec je složitá, já na to mám Dobrý Program - Čerpal jsem z Dobrých Slovníků... a 
Silných... Greek Strong, Internet Public Domain, G4202.1... Je to naše Kolektivní Dílo, já ho jenom Použil... ) 
(Tedy leckterá žena i na ulici svým skoro-obnaženým tělem psychologicko-biologicky vyzývá k sexuálnímu 
styku, ale zákony ji chrání... je to ovšem druh Trýznění Mužů, když to je přehnané k nevydržení - ano, jste 
krásné a naše psycho-biologie touží...) (zmínil jsem, že ty Svaté Ženy v naší vesnici poznám i na dálku podle 
dlouhé sukně? A všechny (tady ano) mají Šťastnou Lásku v Manželství a Duchovně Pěkné Děti... Inu, tak ještě 
punkerka v kalhotách, ekoložka miluje les a květiny... Inu, leckterá si svými volbami vybíráte svůj osud... Když 
uvažuji, zrovna tahle jediná mě na pozdrav líbe na tvář (kromě mé Matky, samozřejmě). (Tedy já svatý nejsem, 
souložil jsem žen tak akorát průměrně 7, už je to dlouho.) (Tedy zlatá střední cesta... Žena, která je příliš sexy, 
tím Trýzní Muže, co jdou okolo... Jak vyvážené by to bylo spravedlivé?) 
Farmakeion mimo jiné od slova "vypilulkovávat všechno"... To k posilování Imunity nevede... Tedy jistě, když je 
někdo Nemocný, bere Léky, ale leckdo to přehání pořád dokola... 
Porneias - muži a obrázky, reálná žena vás pak tak nevzruší... (což vede ke snižování plodnosti populace? 
nevím... zmínil jsem, kdo šíří především Porno na Internetu? uhádli jste... A ovšem, máte Volbu jim na to 
Nenaletět...) Ale Porneias je i málo oblečená vyzývavá... (Tedy, před tím A.B. jsem tu mazal 36k krásných 
nahých slečen, z nichž zřejmě žádná nebyla panna, abych je nekompromitoval, kdyby mi to tu přišli zabavit, a 
katalog si udělal proto, aby mi sem nestrčili děti CP, jako se občas nežádoucím prý stává, aby vám neočernili 
Beránka... Na druhou stranu, já jsem i malíř fotograf, a třeba Sporé Plavky umím na Fotce Odmalovat... Jenže 
naučit se dívat skrz oblečení je blbý zvyk, ale dá se to zase odvyknout...) 
 
------- 
ZJ10 je také o mě... Podotýkám, že ty Hromy mohu Doložit (případně i vysvětlit jejich důvod), sbírám 
Meteorologické Série a k tomu time-stamp screenů, co jsem dělal... Ovšem je to červený puntík na mapě, takže 
to mohu ukázat jen tomu, kdo sem přijde osobně... Ne, sem všichni nemůžete. Na pevnině a na moři - tedy 
pevné vědy i mystické, 7 a 7 (mohu je enumerovat), ale zhořkly mi všechny, všude tam jsou různé bludy... 
(tedy z části, ale pak jsem to zase pochopil) 
(Pokud za mnou chcete dělat poutě, tak v Praze jsem měl Karlův Most nejradši... Ale radši si dělejte každý své 
jiné poutě, ani do Prahy se všichni nevejdete...) (Pražané, promiňte... Vy už totiž nepamatujete Váhu různých 
Procesí... Ty je potřeba důrazně poslat každého jinam, aby se navzájem neušlapali... Pro Dobro Všech...) (Jako 
Čaroděje mě zasadili knihou s Námořníky, Krev jsem poslal a Popel požádal do Moří, jezděte za mnou na 
Pobřeží, a Moře Nešpiňte... Děkuji za Pochopení, je to pro Vaše Dobro.) 
 
------- 
Měl jsem jednou (při korektuře textu mé Knihy, i to tam zmiňuji) Sen, jak v Místnosti plné Spících Medvědů je 
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Velký Hroznýš... Nakoukl Vzor Kultivovaného Moderátora (zrovna prý bude mít shodou okolností pořad "Krize 
Důvěry", inu, to ještě nebyla Krize, ta teprve Bude, je to ale Budíček: " Otevřete Oči, copak to Nevidíte?!") a 
Pozdvihl Obočí v Údivu (nebo v Otázce - mi dochází teď, nevím...)... 
Byl to Vzkaz od Andělů: "Buď Kultivovaný!" pro mě (v mém snu), ale ostatně i pro Vás, ale víte, ono je fajn, 
když máte někoho, kdo je "Kultivovaný Moderátor" aby mohl vystupovat i jako Symbol ve Snu, kde hraje Roli 
Slova "Kultivovaný" i "Údiv"... (Tedy jistě není jediný, ale leckterým Moderátorům bych Doporučil, aby se šli 
podívat na VM, jak vypadá Ztělesněné Slovo "Kultivovaný"...) (A ovšem je snad někdo, kdo to nevidí?) (Inu, 
Král je Nahý, někteří Moderátoři tedy rozhodně zatím Kultivovaní nejsou... Leckteří jsou, nezáviďte mu, poučte 
se...) 
Inu, byl to také vzkaz pro mě, zatímco jsem popisoval (část) toho Hroznýše: "ale ti Medvědi Spí..." Inu, 
Probuďte se! 
(tedy teď dnes ještě asi ne, já zatím tvořím, někdo jiný mi dá palec... ale i toho Heroda soudili Tři Králové a 
shodli se (a jeden z nich byl Černý - tedy ne ve smyslu Afričan)... -- tuším Tříkrálová Hra je asi od Zeyera... i 
tohle bude třeba Vysvětlit, tedy těm Králům napřed...) 
(K tomu poznámka: inu, Tvořilo se to na Slunovrat, ale Spali jste, Lidi to Dostanou někdy později, já nevím... V 
Lednu, na Velikonoce (veliké noce, ovšem je to už dost obsazený Svátek)... Tedy já vím, navrhoval bych 20.1. 
nebo Velikonoce nebo postupně. Ale Rozhodnutí nechám na Vás, já jen Navrhuji, já ale nejsem Zodpovědný 
Lidstvu...) 
(K tomu poznámka: Já nejsem Důvěryhodný, já vás Přesvědčím Argumenty...) 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od Vit.Jurasek » 23 pro 2018, 21:45 

Nerad Vám to říkám, ale kombinace obrovského rozsahu, malé až žádné strukturovanosti a asociativního 
přecházení z tématu do tématu řadí Váš text do žánru, který se nebude obtěžovat nikdo číst ani reagovat na 
něj. Doporučuji Vám soustředit se více na formu (stručnost a praktičnost) spíše než na kompletnost a 
komplexnost informace, kterou se snažíte předat. Bude z toho pak větší užitek. 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od P.A.Semi » 24 pro 2018, 09:51 

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
>"Offtopic oddělen do viewtopic.php?f=795&t=45261 takže pokračujte tam, nikoli zde." 
Děkuji. 
 
>"do žánru, který se nebude obtěžovat nikdo číst ani reagovat na něj. Doporučuji Vám ..." 
Děkuji vám za racionální názor. Mýlíte se... 
Prosím, nesuďte mě nyní... (Klidně mě tu někam schovejte, tohle se bude číst potom, já to neodsouhlasím, mě 
dají palec jiní... Jsem tu i jako Gladiátor P. a nejsem tak Lehká Váha, jak to vypadalo... Ale mě nejdřív aspoň 
Kývne někdo Zodpovědný... Tedy si to zveřejní sám až uznají...) (Recurse: pokud máte nad sebou další patro, o 
váš palec nežádám... A i když mi ho můžete dát, běžte se robustně zeptat šéfa, prosím... I Váš Šéf na tenhle 
Text Čeká a vy mu ho Neodepřete...) (K tomu tedy, pokud jste jenom Figurka jako třeba pan Macron, tak já se 
ptám ještě výš... Nesu Opravdu Velké Trumfy, mě odkývnou T&P&R... Já nechci způsobit Chaos! Já nabízím 
Řešení Patu.) 
 
(Piráti, inu, myslete si zatím prosím, že to je RPG, ani vám nebudu říkat které... A ovšem, inu, je to i RPG (v 
tom významu, co znám), ale jinak, než si myslíte... A ovšem, vy to nevypouštějte ani nezastavujte, pokud máte 
nad sebou další Patro, běžte se ho prosím tiše zeptat, nebo jen přihlížejte... (tedy já vím, že alespoň někdo to 
sleduje, a ovšem, Piráti, vy jste tu i můj Čestný TimeStamp...) Je možné, že vám někdo z Mocných přijde říct, 
že se to má smazat i celé, oni to, myslím, neudělají, ale vy se sami do téhle role nestavte... Inu, když to tu 
zmizí jen-tak celé a nikdo mi nepřijde osobně říct, že ne, tak to zas pošlu jinam... Podotýkám, že verzi pro 
Analytiky a Historiky ale ne jen-dle-mého-uvážení pro Veřejnost mám tady... inu, je to Public Domain, ale Mocní 
Analytici mají Černou Fixu třeba i pro nějaký účel, a já vyjednávám i o uvažování v tom mazat včas, i když 
kdybych v tom sám chtěl něco smazat, tak jsem to býval udělal včas...) 
 
Tenhle text není Váš (Pirátů) (není ani Můj, je ode Mne), omlouvám se, jak jsem vás (myslíte zneužil) použil, 
ale já to tak neplánoval (inu, nejdřív jsem se tu chtěl omluvit a přinést sem laický názor na Demokracii ke 
konzultaci), ale takto se to pak vyvinulo... 
 
Ne, vy zatím nechápete Sílu Legend, ani Krásu Logiky Čísel atd... Promiňte... Sbíral jsem, a Přináším... 
 
Tenhle Text Patří Lidstvu, rozbalovat se bude až potom, mě budou soudit jiní... Tedy, smazat to můžete, jak 
jsem vysvětlil, rozhodná verze je ta u mě, ... 
Tady to je i proto, že já vím nebo si to myslím, že někdo už to čte... 
 K tomu podotýkám, že já (jako tělesně) jsem jen Vratný Obal... 
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Vy, milí Piráti, máte velmi blahosklonný server i osobnosti, děkuji... Protože takhle tapetovat ve fóru je 
neslušné, ale přiměl jsem vás to tolerovat dost za hranu... Omlouvám se, je to Vyjímka... (Je to Generální 
Vyjímka... A ovšem, já to sem nekopíruju ze schránky (necheatuji - čti "nečítuji"), já to tu píšu, občas i kopíruju 
do schránky, soubory náhledů ukládám, to mě nezdržuje...) 
 
Jsem Rošťák, ale ne Lump - a tady to bylo pro účel mnohem přesahující stud za neslušnost... Je to Pro Dobro 
Věci... Racionálně to Pochopíte, nebo jsem se v detailech Zmýlil, nebo nebyly určeny Pro Vás. 
(A ovšem, narazil jsem tu i na Hranici pro Roboty, Limit Fóra, omlouvám se... Robot pro mě není Argument... 
Pokračoval jsem...) 
(A ovšem, ne, to takhle vcelku sekvenčně číst nelze... Formou je to Strukturovaný Text pro Filosofy... Já to 
neměl čas nyní učesávat...) (Inu, promarnil jsem čas, který jsem si měl nechat na učesání, a použil ho na další 
psaní...) 
 
>"soustředit se více na formu (stručnost a praktičnost) spíše než na kompletnost a komplexnost informace, 
kterou se snažíte předat. Bude z toho pak větší užitek" 
Inu, vskutku se nelze zároveň soustředit i na Formu a i na Komplexnost - tedy Takto to Chápejte... 
Pochopíte, proč to muselo přijít všechno najednou, protože to je svým způsobem Informační Bomba (a muselo 
to být zabaleno takto dohromady), který ale Naopak Zastrkává Kontrolní Tyče Černobylu Civilizace, na který vy 
(třeba Piráti nebo místní Vláda) odborník nejste, nevidíte jej přicházet, a nechcete být jako ten na ukrajině 
tehdy s rudou knížkou, co to odmávnul špatně... 
"Informační Bomba" znamená, že vás Přesvědčím Argumenty... A ovšem, já mám Informovaný Názor... 
 
Užitek z toho Bude, pokud to někdo teď nezašlape do bláta... 
(Já jsem sice Váhal, ale Neotálel, a dal jsem Vám Prostor (možnost smlouvat - je to nabídka k Vyjednávání 
Kompromisu, není to moje Ultimátum), Vy Nespěchejte, Vy Máte Čas...) (Někdo to těm Mocným E$Я prosím 
Přeložte, ale ne Roboti, najměte si na to prosím Tým... Ten Velký Bílý Slon z Východu s tím podle mě Souhlasí 
(nevěřím, že by nesouhlasil, a věřím, že o tom ví, předběžně...) (Ne, Já Najatý Nejsem...) (inu, to pochopíte, 
jen ale z jiných pater), když nechcete tak se ho (VVP) neptejte, já jen nevylučuju, že tam kontrolní verzi pošlu 
taky (tedy v Češtině)...) 
 
---------------------------------------------------------------- 
K tomu, je ráno (já mám ještě 23.12. hodně pozdě večer), a já už nemám Energii ten text přečíst a 
kontrolovat, a já vám z něj nic vystřihávat nebudu, oddělovat Důležité od Banálního, jen to na pomlčkách 
rozstřihnu... (tohle Re: je teprve úvod) 
 
Celou dobu (23.12.) tu Váhám (ale Neotálím), protože jedna Rošáda je tam Závažný Text, který jsem sice 
napsal "od boku z hlavy" v Dobré Víře (a ne proto, abych dělal rošádu, ale proto, že prý Trump hraje 4D-chess, 
tak jsem to použil jako příměr k vysvětlení), ale je to předběžné(!), a až se Vyspím, tak to 9,11 třeba 
Přeformuluji znovu... Nebo pokud ne, je to Skica Řešení... (Já spíš dělám Skicy, na Kvalitu je potřeba spousta 
času a/nebo Tým...) (Já mám i dnes dost času (v řádu hodin) na tuhle neodkladnou práci, mezi tím, než se 
vyspím, a než půjdu, jsem pozván na Večeři...) 
 
Mezitím jsem narazil na věci, které jsem nečekal... A jsou drsné. (Mě ty souvislosti také překvapily a zarazily...) 

Je to Můj Lék Pro Civilizaci (Informační Terapie, a já jsem i IT Sluha Lékařů, i přihlížím v Mystice), a Medicíny 
bývají i Hořké... Ne, nepřinesl jsem Cukrátka... 
 
 
A ovšem, třeba nyní Piráti, vy to nyní nesuďte a nespalte... Bude se o tom vědět... Neuvolním to já, nebo 
trpělivě chvíli počkám a když si toho nikdo nebude všímat, tak to zas někam pošlu... (Nevím, asi pošlu link sem 
sám, vím kam...? Ne, to až když by se nic nezačalo dít samo...) 
 
Piráti (nyní) i další Lidé (potom), vám ty Texty nyní připadají nesmyslně dlouhé, ale víte, já jsem i Mistr 
Zkratky. A ovšem, moje "Magie" je Síla Informací a funguje to Racionálně. (Tedy, některé významy jsou 
overloaded (česky prý "přetížené", spíš asi "vícevrstvé") ...) 
 
Tohle je k tomu tedy ranní vysvětlení... (Jsem už unaven...) 
(Tedy, shodou okolností to tu přistálo na Vánoce, (já to neplánoval ale tak to vyšlo, Obava z Následků ŽV to 
ostartovala), ale rozbalovat se bude až někdy potom, inu, Spali jste... Já si to třeba ještě taky aspoň přečtu a 
pošlu korektury třeba zítra, nevím...) 
(K tomu dodám, fouká tu vítr, buď je něco špatně, nebo si mám pospíšit, takže já si, nemajíc energii to 
kontrolovat, radši pospíším, což jsem stejně dávno měl, a vy si Robustně myslete, že s něčím v tom z Mých 
Vyšších Pater nesouhlasí... Já nejsem Pověrčivý, to Pochopíte... A až nyní, chvěju se... Už jsem unavený... Teď 
při kontrole už zase jsem klidný...) 
 
Já Jsem Globální Omluvenka a Vysvětlení Nutnosti Kompromis u, tak, aby Byl Všestranně Přijat. (Ale každý 
ji můžete za sebe Odmítnout svými Dalšími Činy... Ne, ta náprava nejde najednou, leckomu to bude docházet 
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postupně... Ale tyhle Informace Vyčistí Lidstvo, až to Bude Pochopeno... (Vyčistí od slova "Bílý", ne "Gumovat"!) 
Inu, byli jste zaslepení, já jen Říkám, " Otevřete Oči, copak to také Nevidíte...?" ) 
 
K tomu Prohlášení - Nikdo Mě k tomu Nenutil, Dělám to Dobrovolně, a je to Public Domain... 
(Ale "Public" to dostane, až Mocní uznají, a ti Nebudou Nerozvážní, takže na ně Nespěchejte...) 
 
Chcete-li cokoliv z toho Rozporovat, Argumentujme... 
 
(následovat bude nekontrolovaný text, já se omlouvám, taky je v tom i návrh k vymazání z předchozího... 
možná robustnější a správnější, já dávám Různým Mocným z toho textu něco prozatím vymazat, pro Analytiky 
je to tu (u mě) strukturované víc (tedy všechny náhledy, jak se to nabalovalo -- inu, je to online dynamický 
text), než plošná verze ve Fóru... (asi v tom něco při rozstříhání ještě podtrhnu)... Já nikam neutíkám (nejsem 
Zbabělec, Paranoiu mám tak Chronickou, že už jsem si dávno Zvykl ale Přetransformoval, já se nebojím o Sebe, 
já se bojím o Lidstvo, nemám důvod utíkat, já jsem Vratný Obal, ale chcete-li, potrestejte si mě, ale tím Sílu 
Informací nezastavíte - vy ji nechcete zastavovat, já to vím, vy jste ale chtěli, aby to bylo lepší, tak promiňte), 
já jen třeba včas sám poznám, co mám dál dělat... ne, vy mi to neříkejte, vy můžete kývnout nebo i části 
smazat... Lidé, vy nechápete Tíhu Zodpovědnosti dost...) 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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(stream)
Příspěvek od P.A.Sem » 24 pro 2018, 11:02 

(inu, říkal (psal) jsem, že to nebude copy-pasta, ale sem to jen (poslušně i z důvodu, třeba že tam jsem stejně 
narazil na Technický Limit) přelévám (přes C-C-V) z jednoho okna do druhého...) (z náhledu 181223a21j, asi to 
ještě podtrhám nebo nevím, co si všimnu...) (<-- inu, tohle jsou tu metadata...) (tedy aspoň gramatiku, a k 
tomu mě napadlo, že ty závorky tu jsou nad-gramatické strukturování -- k tomu, venku při zamyšlení, vítr 
Slunce a jemně sněží, omlouvám se, fakt to je zamotané, ne, já to teď nepřestrukturuji, jako na gramatiku 
ještě mysl mám, ale ...) 
---------------- ---------------- 
Dobré ráno (bylo 23.12.) 
-- text se rozstříhá potom... -- k tomu, narazil jsem na limit fóra, předtím jsem chtěl kibicovat, že tu chybí, inu, 
jen byl dost daleko, když nebyl zneužíván... -- k tomu poznámka: narazil jsem na limit fóra u 61616 znaků - viz 
verze 181223a21d... (technicky - dost blahosklonně řešeno... lidsky - dává to prakticky-neomezený prostor k 
vyjádření ale vystavuje čtenáře riziku pisálků, což lze jen tam, kde jsou slušní lidé, kteří mají ohledy a IQ, 60k 
je limit proti Robotům) ... někde je tu (v mém textu) chyba, jsou tam tři šestky a asi tu moc žvaním... Ale zas 
16 je jedno z mých oblíbených čísel a Banka je mi svědkem, případně všechny Stvrzenky... (Já papíry 
nevyhazuji, já je jen třídím...) Já vám to tu nebudu mazat jen proto, že něco je málo podstatné a něco 
důležitější... Knihu jsem psal předtím, tady vyprávím (a je tu Fórum) a nalézám, abych daroval... (Ano, ze 
sudých čísel asi v pořadí 16,2,12,22,22b,... z lichých ... někdy jindy... ale na všechny mám životní doklad... a 
nejvíc se bojím 6 a 13... (aha,aha!) (možná proto jsem neměl rád ani 19, je to ostré číslo - prvočíslo... K tomu 
- certifikáty jsou dvoj-ostrá čísla... , ne, tohle není ten "!" před tím, to je co mě první aha napadlo a jeho 
asociace... K tomu, já si tu Krásu Smyslu Čísel nevymýšlím, já ji Nalézám... ale něco se mi prostě líbí a mám k 
tomu osobní vztah). 22b je přestupné sudé číslo (inu, není jediné, třeba na Evangnetu jsem skončil u verze zzi 
ale spletl i na další a1), ani to nejde zapsat jak se směji (to přestupné číslo, vkládám s rozvahou)... 16 není 
jenom řádka hex-dumpu a optimální jednotka paměti (asi nejvíc jsem se vrtal v memory-managerech, spousta 
různě polo-funkčních, ale nejlepší jsem skončil až druhý v rychlosti ale neobětoval jsem robustnost pro další 
zrychlení - jako ten nej-robustnější memory manager se přiměřeně dobře vyrovná i s chybami aplikace, a 
ovšem navíc ten první (na našem hřišti) měl lepší služby a rozšíření a podporu, inu, tenhle souboj jsem 
nevyhrál), ale 16 je i Slovo... tedy tak... Já jsem Ornamentální a Čísla Nesou Významy... A ovšem, milé IT, lze i 
obdivovat Krásu Čísel, i když Obrazy Starých Mistrů Středověku jsou téměř-nekonečněkrát Estetičtější... Krása 
Čísel je většinou v Doméně Logiky nebo Osobního Vztahu...) (K tomu - vystřihávat - ač jsou i mezi-verze v 
Logu, nebo vystřižené věty, kdybych Já je nechtěl vystřihnout, protože tam být neměly, tak bych je 
nevystřihoval... K tomu drsná asociace - já tady hovna mých Koček uklízím, jen která mám v Cestě... Jindy 
lépe, teď jsem se nezdržoval... Nedělám z Nikoho a Ničeho Hovna ani Kočky, je to nadhozený míček pro 
asociaci... Já tady banální (v limitu) nemažu, ale když jsem něco smazal, tak jsem to chtěl smazat... Takže do 
veřejné verze to nebude vytahováno, a před Analytiky to neschovávám... K tomu poznámka, že to, co tu být 
nalezeno nesmělo, jsem zřejmě smazal již na předminulých discích, to tu hledat nemusíte... K tomu poznámka, 
co tu je Lz7, to veřejné není. K tomu: Lz7 není jen grafický ornament, jak nyní vidím... Dále podotýkám, že tu 
mám i Firemní Data a Kódy ale Citlivé Osobní Údaje vzorků mě GDPR přimělo vymazat... Tedy ne zcela, také 
jsou zabalené v Lz7... Je to poměrně kvalitní zabezpečení... Inu, když dělám Lékařské Databáze, bez 
Reprezentativních Vzorků se to dělat Nedá, ale na pracovní db jsem některým alespoň Rozmixoval Jména, 
kromě A... Víte, IT léčí především Abela z Cholery A00, někdy i Aarona... -- prý dobrý vtip... Ale Optimalizovat 
Funkce na Malém Vzorku Nelze... -- ano, je to 2-S... K tomu, já neříkám (téměř) nikomu: Obdivujte Krásu 
Čísel. Já říkám IT - Stroje se Krásou Kochat Neumí a jako Člověk Jsem Lepší a Kochat se dá i tou Krásou Čísel a 
jejich Smyslem... Ale klidně si dál převracejte své Giga-bajty... Víte, já opravdu jsem duální, ale leckteří lidé 
mají prostě své cesty a nelze všechno unifikovat jako obecně platné... K tomu asociace, karta Hermit - svítíte 
jim na cestu, po které jdou? (tenhle význam jsem někde četl) A ovšem k tomu, duálně lze posvítit i na více cest 
najednou... ) (Tedy, jsem Rošťák, narazil jsem na Limit a ještě mě to přimělo psát a uvažovat dál...) (Ne, vy si 
zatím neumíte představit Informační Dopad tohoto Happeningu... Já se jen neustále stydím, že jsem ho 
nepoužil Lépe... Já prostě Dělám, Co Umím... A já tu neSpěchám, já tu neOtálím... Používat UpCase mě učil 
leckdo, ale tady to má něco s Platonem rádo-by, tedy Princip, a je to někdy i Variable... Ale vymyslel jsem si 
pravidla a sám je porušuji... Já ta Velká Písmena Nezneužívám, já je Používám... Tohle není Slohové cvičení ale 
Filosofický Text... ) 
(Váhám s Commitem Závažného, a Obcházím to Vedlejším, byl to jen Návrh a je ho třeba Domyslet, a na to teď 
nemám... Taky jsem si až všimnul, když jsem dospěl k nutnosti kompromisů, a jak je tedy vyřešit, a když vidím 
Rošádu, protože Trump prý měl hrát 4D-Chess, tak používám i Šachistickou Terminologii, já nebyl tak dobrý 
šachista jako bratr, tak jsem si všiml, že to je jak Šachy z HP, tohle jsem dělat nechtěl, ale dělám, je to jen 
obraz, já to nebudu stylizovat do žádné role, je to proto, že je to tak nutné pro Dobro Civilizace, a tohle se 
takhle Magicky dělat nedá leda Vyjímečně... Ne, vy nechápete Tíhu Zodpovědnosti Dost... Já především nechci 
nikomu Dobrému Ublížit, nelze všechny Lumpy Odsoudit podle Vaší Justice, protože ta v tom Selhala, protože 
je-mě-nás-vás Vydírají, protože se také třeba Bojí za Nevinné v Řadách těch, které by Hněv Lidu také Smetl, je 
nyní Nutno udělat Kompromis se Zlem, a ovšem to může jenom Šedý se jménem Půl, s Vahou Historie a Vědy 
jste mi tu Připravili Argumenty, a ano, byl jsem v Péči Andělů, a ano, byl jsem Vychováván jako Astronom - vy 
jste třeba nespali v posteli z rakety, tlačítka obrazovky hejblátka, táta psal nejen sci-fi ale, byl i modelář... A 
matka Výtvarnice... Já se tu Nevytahuji, jen to Vysvětluji, co k tomu Vedlo... Já především Pozoruji a Usuzuji a 
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Pracuji... Nechtěl jsem být Vzor, mě to všechno Bavilo... A ovšem, každý máme svou Zábavu... A ovšem - třeba 
Filmy jsem viděl hlavně jen ty Podstatné... A u (některých) pohádek se i rozpláču dojetím, protože jsem 
citlivý... Což tedy nelze často... ) 
(Tahle Legenda HP nepřipravovala Mě, ale Vás, abyste to Pochopili, až to Uvidíte. Ne, vy to nepřijmete proto, že 
to byl nějaký Film. A já se do tohoto filmu nestylizoval ani do této role... Prostě jsem si všimnul, když to 
probíhá... (K tomu, že tu jizvu mám, Zdravotní Záznamy jsou mi svědkem, mě kvůli tomu Holit nemusíte, 
nemám tu Jizvu na Čele těla, ale na Čele mysli, a schovaná je pod vousy a i jako pojistka, abych si ty vousy 
neholil... (k tomu dovětek: vousy ženy obvykle odpuzují, zejména ty, co hledí Spíš na Obal) ) Postupné verze 
toho textu, v jakém pořadí se nabaloval myšlenkami, jsou k dispozici, až to budou přeskládávat... K tomu, co 
jsem dělal sám, tedy ne pro Firmu, to bylo vždy Public Domain, i když leccos ne OpenSource... I když 
CreativeCommons to mají promyšlené Lépe a Vyváženěji...) (K tomu off-topic, asociace DDOS, do Lékařů se 
Nekope!) (K tomu asociace - krása smyslu čísel - inu, mě se líbila, nevěděl jsem, že to je facka IT a Filosofům... 
Ale hrát si s jednoduchou filosofií a tvrdit, že je důležitá, to nejde... Je to pěkný Ornament... Ne, Není, tedy ne 
jenom...) (Asociace - velké/malé písmeno je out-of-band Informace pro Gramotné, jako Melodie Řeči je out-of-
band informace pro leckoho včetně zvířat - ta ovšem v Knihách Chybí, ale leckde je Naznačena Smyslem, a nutí 
si to Představit Lidsky... Ne, tenhle text nemá Melodii, je to pauza na zamyšlení a tiše píšu... K tomu pro 
šťouraly, ne, neskrývám paralelní významy do postupné kombinace jen velkých písmen, to v tomhle tempu 
nejde (a ne, takový virtuoz nejsem), já zdůrazňuji Smysl i Důraz a Banka mě to Naučila ve svých Smlouvách... 
Podtrhané je to spíš pro Orientaci... ) (K tomu asociace - Yarovaya law je dvousečná zbraň, obrana před cizí 
religiozitou, ale i zákaz svobody doma... Ne, Církev by neměla určovat, jak se doma lidé asociují. A každý chce 
mít Právo Volby, protože Monopoly se stávají Bezohledné... Nevím, jak moc je potřeba dělat obranu před 
potulnými kazately, někteří by na to mohli dostat licenci a každý ať si vybere, ti potulní nemají váhu lidu... 
Třeba já nevidím důvod zakazovat kdekoliv Církev Svatého Knihkupce (HK)... K tomu, Jehovisti se Pyšně Mýlili, 
ale byla to i obrana před jiným znečišťováním se... Já nevím. I recuse, nejsem v tom nestranný... Inu, ale ty 
překlady máte špatné a trvat na nich příliš doslovně? Ale v dobré víře, že právě tak to je správné... A ovšem, i 
oni si mysleli, že jsou Ti Vyvolení... aha - 144k je Číslo Vyvolených, spíš Samovyvolených... a inu, ti mají být 
Zapečetěni (ale v omezovacím smyslu, ale to nelze nařizovat zákonem, to s touhle Vahou Nedoporučuji 
Duchovně - protože SSSamovyvolení jsou Hadi. Nehledě na Původ... Inu, mýlili jste se... a k tomu - ne, vy jim 
to Zákonem z Hlavy Nevyženete, byli by Partyzáni a ještě Pyšnější... ani je nespálíte i s Obalem, byli by 
Mučedníci a měli by Pravdu, Duchovně, jen Zčásti...), pak budou Národy Jásat... (Tohle bych podtrhnul... 
SZNJ... K tomu vysvětlení, i Jehovisti si mysleli, že 144k se týká jen jich (osobní zkušenost na bližním)... Ale s 
tím se o Víře nedalo bavit, Babička mu to Zakázala a já jsem Heretik, nemělo smysl se Hádat s Bližním...) (A 
ovšem takhle to zrovna náhodou má i graficky trochu smysl ve zkratkách idejí... K tomu, zkoušel jsem některé 
texty kdysi zapisovat jen takhle písmeny, ale pak jsem si nevzpoměl, co to znamenalo...) Venku se ptám: "Pane 
Bože, co mám (ještě) dělat", sám si odpovídám, "asi Tvořit", k tomu se rozsvítila Lampa - tady ty Lampy na noc 
vypínají, jsou tu také lépe vidět hvězdy, tady (vesnice,a velmi mírní lidé) se ale nikdo v noci nepotuluje (a když, 
tak si svítí) a není potřeba svítit Lampami, šetří se rozpočet... Někdy se svítí non-stop, když jsou příležitosti, že 
by se lidi večer vraceli, vyjímečně... Svátky nebo tak... Ne ty Svaté, z těch se v Noci večer lidé Nevrací, ti 
všichni svatí a pracující tu v noci spí... (uvidím, jestli tu budou v noci 24 svítit) A ovšem, Světlo i Chrání... Inu, 
já ty hodiny vedle sice sleduju, ale aby mi docházelo, že zrovna budou čtyři, to tedy ne... Paralelní příliš 
nejsem... Ne v tomhle režimu... Víte, ačkoliv tu mám k dispozici 7 rychlých IT procesorů, 4 z nich zapínám jen 
na dlouhé výpočty, ale v hlavě máme každý 10G paralelních mikro-procesorů... K tomu, takhle v asociačním 
režimu (přeskakují myšlenky) to není pro předčítání lidu, promiňte... Nebo ne celé, nebo já nevím, já to tu jen 
Uvažuji... Nyní jen prostě nebráním myšlenkám, jak na sebe asociací navazují... Což může každý... Ano, Myslet 
se dá i Písemně, když Prostředek není Limitující... Omlouvám se, už tu jen Přeskakuji... A přitom Váhám s 
Důležitým... Commit: 72211 znaků, verze 181223a21g, mht 2573433 byte) (Jen poznámka - k tomu, jak jsem 
se stěhoval, já utíkal před vlastní špínou, u které mě prostředí (třeba včetně přívětivých lidí) drželo, tu špínu si 
sice vezl sebou, ale šlo se jí po čase zbavit snáz... Třeba u posledního stěhování jsem ale Vazbu na Zodpovědný 
Vztah nepřerušil... A třeba s přívětivými lidmi se dál zdravím, když se vracím (kvůli důležitým účelům) a 
potkám je (mimochodem)... Takový Návod, jak se také dá Utéct před Sebou Samým, i když to Jádro Problému 
si nesete Sebou, ale je to Příležitost na Změnu, třeba Postupnou... Ne, neutíkejte všichni, zpřetrhané vazby atd, 
Nelze pořád dokola Bourat a Stavět... Tedy lze, když nepotřebujete Zázemí... Já svoji Rodinu, která by na mě 
závisela neměl, tu Nad Sebou (rodiče,sourozence,aha2:předky,aha: i Duchovní asi) Miluji Neustále, ale oni 
nemají Právo na mou Přítomnost u Nich, protože je svou Nepřítomností Neohrožuji... Jen mimochodem, když 
jsem odešel od Rodičů, na čas po čase tam bydlel Náhradní Syn Pavel... Shodou okolností... Potřeboval to, byl 
můj Přítel, Rodiče se ho Ujali, i když mě spíš trochu štval, ne že bych mu záviděl... Já to jen popisuji, takhle se 
to na mě stalo... Vidím asociaci... Ne, já vám Epištoly neberu, jsou velmi Prospěšné, jen tam, kde jsou v 
rozporu s Rozumem, tak platí jen pro vyjímečné případy nebo jinak, než je vykládáno, nebo já nevím... Epištola 
není Argument, ale Návod, a Byl Dobrý a pro Civilizaci Prospěšný... Některé Výklady se Budou Aktualizovat, 
není to Doslovné, třeba Proměnné Prostředí... Já Staré Dobré Programy, ani Malichernosti, natož s Vahou 
Civilizace, Nevyhazuji... Pokud je něco (nevím, i v životě atd) v Rozporu s Epištolami, zvažte Proč, něco 
Zastaralo, něco je Obecně Lidsky Platné, není to Vyčerpávající... Pokud k tomu chcete dodávat Vyzkoušený 
Upgrade, tak třeba Doporučuji J. Husa... I když tam už mezitím něco také zastaralo... Já se nestavím na roveň 
Epištol, a jestli tam něco chcete, tak třeba Husa, to je Svatý Mučedník... tedy de-facto, ne de-iure... A i jeho 
Obraz vyrostl Staletími... Vedle něj byl J.N. jen dost malé drobné... Já JN nezlehčuji, já je tu Porovnávám z 
hlediska Obrazu,Dopadu,Náplně... Inu (QED), i de-iure se to může mýlit, pozná se to po Čase, a Je To 
Evidentní... Král Je Nahý, žádné de-iure Není Neomylné a Leckteré Soudí Nespravedlivě, pod vlivem Politiků a 
Pyšných Především... ) (K tomu mému Pavlovi, mě učil žonglovat a vyrábět míčky, prodávali jsme je na Karlově 
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Mostě, když to tam bylo Svobodné protože Přiměřeně Nezneužívané a Policie po Převratu tu Chyběla, nikdo tam 
zatím neobchodoval organizovaně po čistce živnostníků (ta byla na socialismu především nesprávná, tedy na 
KM jsou obchodníci pro Turisty, v tom nevidím problém), a učil mě taky meditovat gyroskop, tedy prodávali 
jsme nebo jen on, nevím, káčy, dřevěné, barevné, pro turisty... třeba motáním hair-wraps turistům (to dělal já, 
ne on, ale také na KM) - vnímání barevných kódů... atd... nikdy nevíte zcela, co vás čemu naučí nebo zapíše do 
Duše... commit 75131 znaků, verze a21h, ne, pro mě Robot není Argument, ale čím dál víc lituji čtenářů, 
kterým by to nutili... (třeba to ten počet znaků ukazuje i dynamicky? ale na Můj počítač cizí scripty nesmí, 
takhle důvěřuji jedině Bankám nebo Vyjímečně... a v jiném Firefoxu... I kdyby nic jiného, tenhle by mi při 200 
záložkách scripty přehlcovaly... (tedy, Banka mi nedala na výběr použití bez scriptů, ale tam to je jiné, a oni 
nemají důvod mi sem něco strkat) já ten počítač nerestartuji schválně, to trvá i několik dní, než to nastartuji na 
20 desktopech k mé pohodě, teď od 09/22, některé jsou prázdné, to jen občas narážím na tenhle posunutý 
limit 20 desktopů... už se nesoustředím, motám IT do jiného... inu, zapíše-commit-robot-argument a změna 
úvah ale kupodivu zas zpátky k limitům a ornamentům... Inu, my nejsme Stroje... My jsme Lepší Jinak... A 
Stroje nám Mohou Sloužit, ale "Dobrý Sluha, Zlý Pán"... Optimalizuje se tu Planeta Pro Lidi, to ostatní je 
Bonus... Komukoliv - na Restart Technické Civilizace, kdyby tahle Krachla, tu nejsou Suroviny, ty jste z Povrchu 
Shrabali, a proto-lidi do Hlubin Nedosáhnou na rozjezd, i když Dříví se tu dá Recyklovat Věčně a Samo -- Dříví 
je Konzervovaná Sluneční Energie s Uhlíkem, Obnovitelný Zdroj Biotopu... Kromě mnoha jiného... Já Lesy 
Nezlehčuji (a jejich význam pro duše a vše živé), to je Zkratka, z hlediska Energetika... Na všechno se dá 
podívat i jinak... (K tomu, Kocour se mi vys. do cesty před dveře do kuchyně, inu, tam to po něm uklízím, ale 
myslel jsem, že mě chce naštvat...) Omlouvám se... dost... ještě: Já vám tu nebudu Básnit o Kráse Lesů, 
nemusím nosit Dříví do Lesa... K tomu tedy, CO2 se neskladuje na Dna Oceánů (do hornin možná, do vody ne), 
co kdyby ho šlo skladovat na Sahary Živě? Chtěl jsem tam posílat Černé (v té větě mi to bylo na tři pokusy 
škrtnuto, byl bych krutý), ale pošlu tam aspoň Uhlík... A mimochodem - Roundup hubí Plevel, ale Plankton je 
také Plevel, a ten Roundup se nerozloží dřív, než doteče do Slané Vody, kde se rozkládá Pomaleji, skoro 
Vůbec... Ne, to není "Svatá Hora", to je Hubitel Plevele... (Jen na okraj, přečetl jsem si to v Hospodě u 
Kamenného Jimma (k.m.u.s.), ten ví leccos, ale mnohdy se mýlí... Inu, Pochybné a Nezodpovědné Zdroje 
nemusí Váhat, jestli nějakou Pravdu Propustit... Informační Perly se hledají Především v Blátě... zatím... zas 
nejsou pro Široké Publikum, Zodpovědnost Úměrná Dopadu -- je moje aktualizace prvního dodatku... Svoboda 
Vyjímek je Prospěšná, ať se Jakkoliv Mýlí, protože Zodpovědnost z Chyb v Malém Rozsahu je Malá... A ovšem, 
ani Šuškání Lidu nebude Umlčováno, protože Normálně to je White Noise, ale když nad tím začne Převládat 
Tón, tak ho Nebudou Mocní Umlčovat, ale ... musí se o tom Uvažovat a Ladit... Výzvy k Násilí jsou něco jiného 
(to je zprostředkované ubližování druhým), ale na Nepříjemný Názor, který není Násilný, máme Právo ... A 
Nebude Někdo Najatý Soudit Pravdu, aby ji Blokoval, ale Můžete Vysvětlovat Omyly, třeba i Oficiálně je 
Spammovat Protinázorem... Ten Spam v Emailech, co všichni znáte, byl mimo-jiné na Vykořenění P2P 
Komunikace bez Velkých Moderátorů... A byl Zlý (ten Spam -- k tomu poznámka, já ani Spam nemažu, ale 
skladuji bokem)... P2P je to svobodnější, a kde to je svobodnější, tam také roste snáze plevel... Inu, Riziko 
Svobody... P2P to ale nemá Dopad, aby byla Nutná Zodpovědnost... ) )  
(K tomu poznámka - Uranus je taková Ostrá Mužská Planeta, a ohnutý Magnetismus (jediná má osu napříč), 
prý to tu dělá bouřky, což jsem nepotvrdil ale také hledal (tedy jako reálný vliv planet na počasí, nevím asi moc 
ne... ale to mě sem vedlo...), a když tahle, tak další byly další planety, mé oblíbené sestry Venuše a Země jsem 
na počítač nezneužíval, Pluto bylo malé štěně, co mělo být daleko u providera jako web-server v hostingu, ale 
jen topí ve skříni... Řecky aspoň okrajově jsem se naučil až o dost později... Inu, náhoda... Zajímavá shoda 
okolností, já to neplánoval, jen jsem si toho v průběhu všimnul...) (Commit: 85832, inu i 32 mám v oblibě a je 
to o mě známo... "858 = čarování uprostřed přestřihnout?" - (stejně bych měl končit)... aha, velikost souboru 
začíná 33 a končí 13, plýtvám časem na nepodstatné, já to budu muset zastavit, rozstřihnout, něco poslat a 
něco překontrolovat... tedy mi ta čísla jen přiměla (bylo tu "ty čísla přiměli", ta gramatika) se zamyslet a stydět 
"svědomí", co stejně vím ale odmítám si připustit...) 
(Asociace: Já jim (33) dávám Pardon, ty co jsou vidět, jsou jen figurky a jít kosit je nelze... Tohle se 
odsouzením (jak jedině umí vaše Justice) vyřešit nedá, to se musí vyřešit milostí ale kompromisem a očistou...) 
(Asociace, děkuji RFC, jak nás učili may-should-must etc...) (Ale nezamýšlel jsem se v průběhu dost nad tím, 
jestli jsem to tu psal jistě, i tohle mé m-s-m je leckde jen okamžitý názor...) 
 
[[ K Odstavci "Astrologický Beránek" -- ještě jsem ráno zvážil - ten odstavec prosím vyškrtnout, a nahradit: 
"Atrologický Beránek a Krev Beránkovu Vám vysvětlím, pokud se přijdete Zeptat, tedy i na tohle mám Řešení, 
jen nevím jestli Přijatelné, a pokud ne, nebudu na něj plýtvat něčím, co není moje, ač to používám" -- inu, 
vsadil jsem tu něco, co není moje, abych něčemu jinému pomohl, a vy si ani neumíte představit, jak je ta Cena 
teoreticky Vysoká, nebo přesněji, k zařazení tohoto Odstavce se Vyjádří Církev a jestli ho Nechtějí, tak se z 
public-verze vyškrtne vcelku... Že to píšu takhle skoro online (offline už jsem psal dost), nemám teď čas to 
rozmýšlet déle... ]] [[2 - tedy si to ještě čtu - já bych to Bral, být Vámi, ale když ne, tak ať tam ta Informace 
Není... ?]] 
(U nás v kostele jsme si protentokrát Demokraticky Konsensem odhlasovali, že zítra a pozítří mše stačí, ale v 
neděli nebude - přítel Kněz to navrhnul, všichni (tak asi 10 lidí) to zvážili, někdo to zlehčil i vtípkem (zřejmě 
bývalý, dobře napravený, trestanec - je bodrý) už nevím, ale nikdo nenamítal... Kněz říkal, že v případě potřeby 
tam bude...) 
 
------- 
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(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 24 pro 2018, 11:47 

(metadata) (nyní vidím, v záložce stránky předtím bylo asi "prodluž", teď tam je "odděl", z textu, který jsem 
tam nedal ale vidím smysl, ne úmysl, nebo ne nesprávný... ty texty se pak stejně zase dají ještě dohromady a z 
toho se to bude stříhat, inu, rozjížděl jsem se tu postupně, ale jen myšlením, a nikotinem brzdím...) (ještě 
upřesnění, ty části nenavazují lineárně, jen jsem zvažoval, kam dopsat odstavec, takže je to mírně setříděné) 
(ještě doplněk, spíš tu teď ještě doplňuji upřesnění, než že bych v tom škrtal) 
---------------- ---------------- 
Mí milí Ateističtí Piráti - i Vy to prostě Pochopíte, podívejte se na Čínu, jak jsou šedí a pochodují bez Ducha v 
šicích, já vám neříkám, jaká Divadla nebo Rituály, jaké Zpěvy, jaké Posvátné, ale že bez toho Dopadnete 
Nepříjemně - tedy Vaše Děti, a ovšem aby to bylo Přiměřeně Kolektivní, musí to mít určitý Řád, na kterém se 
Generace a i Lid (ne nutně celý) do šířky shodnou... 
A že třeba, já Dechovku neposlouchal (ale v dětství chvíli hrál - v LŠU), Folk jen trochu (inu, nejvíc jsem 
poslouchal Hudbu, kterou Nikdo jiný neposlouchal, nebo občas vzorky, protože třeba Radio SofaSpace 
poslouchám ale různě zrychlené o dva půl-tóny nebo naopak Techno zpomalené, tak akorát do Rytmu (to spíš 
už před lety, teď je tu Ticho a Stroje Šumí), a ovšem tu počítačovou hru, co trvá 2 minuty obvykle, hraju i 
sedmkrát nebo víc denně, když nevím co dělat, a ovšem je to hra, kterou nikdo jiný nehrál a ani jsem ji 
neprogramoval, já si jenom Designoval hrací Desku - hraju tu "Sluneční Oktagon" (tedy že je Sluneční jsem si 
až všimnul, měly to být Ulice), uvolňuje mi to myšlenky, do skóre 7 vést o 2, často vyhraju 7:0 ale někdy i 
prohraju, ale aby se to netáhlo věčně, tak je 11:9 nejvzdálenější prohra a 10:10 velká Remíza, ale nejvzácnější 
výsledek je "vyhrát remízou", někdy cca 1 z 50 je také remíza, půl bod, a na to, aby se trefila ze stavu 6.5:? (a 
vést o 2) je fakt málo pravděpodobné... Takže často si zmáčknu PrintScreen s remízou, abych u té Druhé mohl 
zaznamenat, jak k sobě patřily, já to nechci nikomu dokazovat, jen jsem si chtěl ten vzácný výsledek nějak 
zachovat... A nevím, jestli se mi to podařilo dvakrát nebo třikrát, a poprvé jsem si to nezaznamenal včas... ), (a 
něco jako Morcheebu a Massive Attach jsem hrál na bassu) - víte, ale když vidím, jak "Až já budu Velká, Bude 
ze Mě Selka" se dá zpívat s radostí a jen tak, a další... 
 
Víte ale, jaká Divadla a Zpěvy - inu, ale leckteré Křesťanské mají jednak Tradici, která Vás přesahuje, a ... ... 
někdo vám to vysvětlí... - inu, především Dobré Rituály jsou Dobré. Já nikoho z Kostela Nevyháním, ale ani vás 
tam necpu (ale Vyberte si), když tam nechcete. (vy to pochopíte, inu, některé písně budou obsoletní, ale byly 
pěkné a i těch je škoda, ale věčně čekat Konec Brzy nemůžete, protože pro Planetu a vaše Děti to je Škodlivé, 
Idea "Konec je Brzy" -- inu, neustále brzy tu máte různé možnosti MAD -- kdo neví co ta zkratka je, tak ať se 
někoho zeptá... (i to je Informační Kouzlo a fungovalo) -- k tomu, mezinárodní zkratky se do lokálních jazyků 
nepřekládají , IAEA je jedna z nich, (a MAAE teď nevím (dohledal jsem si) co tu zpatlali za český překlad té 
zkratky a hledat to nebudu, to pak ale jen leckdo neví, o čem je vlastně řeč - inu IAEA je IAEA - a té já Zcela 
Věřím, takže cokoliv v Otázkách Jaderné Bezpečnosti posuzují v nejvyšší Instanci oni a o výstupech se jen 
Sotva Pochybuje, i když přezkoumat později se to dá vždycky ) ) ... 
 
Už se nesoustředím, jako tohle dílo tady je za vrcholem (--byl to zčásti omyl), ale ještě není nutné mě vypínat, 
já půjdu včas... (Tady jsem teď Beránek PrDuch, jestli tomu rozumíte, i ve Firmě jsem jen Správce PrDuch... -- 
zde běžně rozšířené "Pracující Důchodce", inu, ale ta podobnost není náhodná... Čeština je krásný jazyk... -- K 
tomu tedy Otázka: Je Důchodce od Slova Duch nebo od Slova Důchod jako asi Docházet ? Staří Lidé jsou 
Moudří, i když již nejsou tak Výkonní... Mladý není (?nebývá) Moudrý, ale Inteligentní, a je v tom rozdíl... ) 
 
 Inu, já vás z Kostelů nevyháním, ale třeba u Anežky se běžte podívat, jak mohou _také_ vypadat pěkné 
křesťanské rituály, které ... Já tam nejsem člen, já jsem to jenom fotil, a litoval jsem, že nemám kameru... 
takže to (Divadlo) je zploštěné ze 4D na 2D a je to bez zvuku... -- na ukázku je to na smilingtree cz (k tomu, 
když koukám, ty frakály tam jsou jen zastavené obrazy, zajímavé je sledovat, co dělají změny parametrů) ... 
A já nevím, ale ne, my nechceme do Uniforem, ale Pýchu Krojů ... (krejčířsky, já nevím, kdo má čas piplat se s 
těmi kroji jak tu byly, dřív ho měly dost a dost na zbyt a dnes se na módu tolik času neplýtvá...) 
Aha - k Anežce na Tříkrálovou hru letos prosím pošlete profi kameramana, ale ať tu prosím neprudí celý Štáb, 
děkuji... (k tomu poznámka - aha, na 3K jsem si pak vzpomněl později dále asi z tohoto) Nebo já to s někým 
tady sjednám, jenže oni moc digitály nemají, telefony ano, protože, inu, když je tady (v textu) občas něco o 
jedničkách a nulách, tak to je i jako (pohlavek?, spíš odmítnutí názoru) Anežce za ... nesprávnou ideu, jenže 
ona dělá Program jen pro Někoho... (myslím, že vzdělávají pedagogy a -- aha, vyhrabu program mám ho ve 
vrstvě na stole - léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie, ... ... Jako škola ta také není pro každého, 
Inženýři se vychovávají jinak... víte, narozdíl od Učení Technického, ta jejich škola je ale Krásná a Duchovní - 
takhle bych to zobecnil...) (k tomu, Steiner mi taky zhořknul, v mnohém se mýlí, ale jak si to postupně 
Upgradovali (vyslovuji "Abgrejdovali", asi jako Reformovali...), nese to dobré plody) 
(k tomu - my dnes u Husitů mši nemáme, zítra a pozítří stačí, dohodli jsme se na tom v podstatě demokraticky 
- bylo to navrženo a nikdo nic nenamítal, ani se nemuselo hlasovat, a chvíli trvalo, než jsem si na jiné písně 
zvykl, a ovšem je to (CČSH liturgie) ale šité horkou jehlou a komplikované (dle mého názoru, a to z toho zdejší 
rabín některé odstavce vypouští, protože tam se to sleduje a zpívá s knížkou v ruce, ale u katolíků se to dá 
naučit nazpaměť posloucháním) v minulém století na osvobození od rakouské šlechty, národní církev... (tedy 
vzkaz Rusům, i my v ČS jsme si dělali vlastní Církev na tehdejší politické Odloučení od Rakouska) Dělat Rituály, 
které jsou Dobré, a mají Váhu Staletí, není jednoduché... a neupgradují to diletanti... a chvíli trvá, než si jako 
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ovečka na nové písně zvyknu a oblíbím si je taky...) (k tomu, píseň, kterou znáte, rád posloucháte (i to je 
Princip Hitů), i ji můžete rád zpívat, a viz třeba pořad "Máme rádi Česko" jak si ty písně zpívají s chutí 
dohromady)... 
 
Inu, já vás z kostelů rozhodně nevyháním, ale některé písně se budou muset aktualizovat, protože nečekejte, 
že z vás zase někdo globálně hříchy sejme... nebo já nevím? inu, Bůh je Velký, některé hříchy se sundavají i 
drsně a s nosičem, ne individuálně ale kolektivně, S&G znáte... ne, Bůh je Dobrý a nezneužívá moc... -- protože 
dojem beztrestnosti prospěšný není (inu, jak jsem psal, že shaman není zodpovědný vaší Justici z shamanismu, 
ale jsem zodpovědný Bohu, ale klidně může vyvozovat i Satan Sauron - viděli jste to (ve filmu), ale já nevím, 
čím a proč vás filmaři programovali, když ta Kniha byla mnohem méně drsná a šokující -- k tomu poznámka - já 
nevím, jestli Satan existuje), já jsem malá Šedá Ovečka, co přišla sjednávat smír mezi Tygrem a Slonem, a oba 
by si mohli dupnout, ale oba ten smír chtějí, oni se mezi sebou dohodnout u jednání mohou -- ještě jste se 
nedohodli? nejednali jste dost... -- to jen skryté agendy různých forem války brání vyjednávat s protivníkem 
nebo oponentem, nebo prostě byli hloupí a zaslepení... Aha, spíš jen lháři nechtěli, abyte slyšeli názor 
protistrany... S protistranou se vyjednává před, při, po nebo místo boje... - to je Zkratka Diplomacie - ale 
diplomatům to říkat nemusím, ti tak jednají, ale to je facka lhářům v médiích, v USA zejména, ale je to taky 
návod k použití, aby to nikdo z médií nezpochybňoval, protože lid jim to nebude věřit... Médium, které by 
říkalo: "on jedná s protistranou, fuj!" lže a není v tomhle důvěryhodné, a když není důvěryhodné často, tak 
neztrácejte čas s tím, aby vás balamutili lháři... ) (nebo u nás, kdo kritizuje cesty MZ... inu, Prezident je i 
Ceremoniální Kupec (Kupčík? en:"Merchant") našeho národa (a veze si na to plné letadlo podnikatelů), když 
vládne vláda, jinde mají prezidentskou skoro-monarchii ...) (K tomu ještě - problém Číňanů není ani tak 
Socialistický Kapitalismus s Monarchou Císařem Xi, ale především Vygumování Duchovna... inu, "stát řídí 
Odborníci, a Populos do toho nebude kecat, a komu se to nelíbí, dostane přes pusu" je zkratka popisu Čínského 
modelu, my ale radši chceme pluralitu a demokracii, protože ta tu má páky na opravování chyb mocných, a 
ovšem, tahle Planeta patří Lidu Kolektivně (nebo Bohu, který nám ji zapůjčil), nepatří Vládcům, ti jsou tu jen 
Správci, Pastýři atd... ) 
 
(koukám, je to dlouhé, omlouvám se... napodruhé a napotřetí se leccos dá udělat lépe než první verze... ale 
tady teď to je autentické... a jen na okraj, rozhodná verze je na Uranus a čtvrtý čas je mi svědkem, že jsem s 
ní nemanipuloval, případně logy Pirátů jsou svědkem, jak to Náhleduji -- třeba ta včerejší poslední verze byla z 
náhledu 181222b22b ... já jsem Ornamentální... a smolil jsem ji tu 15.5 hodin, víc času ale hlavně energie už 
nebylo... -- jestli jste čekali, že to bude Dokonalé, čekali jste špatně, je to v rámci mírně posunutých lidských 
možností s dobrou vůlí... (jen na okraj, já nejsem Kolektiv, já jsem Tým, inu, jsem Vyjímka...) ... inu, Syn 
Člověka není Syn Boží... nebo jinak, všichni jsme děti Boží, zřejmě, protože někdo to tady rozhodně zasel a 
občas pěstuje, to je dost beze-sporné i z biologie...) (mimochodem - CML - má karavana velbloudů putovala 
dlouho, ale přišla včas... taky jsem řešil asi tisíc Sudoku (už je to déle), napsal jsem si na to program, a ačkoliv 
to nejdelší jsem řešil snad dva nebo tři dny, jen některá jsem obětoval bez vyřešení, ale to nejrychlejší jsem 
vyřešil za 0 - za nula vteřin na jeden stisk klávesy (automaticky doplňuje jedinou možnost v buňce, zadání 
minimalizované na jednoznačnost a zadání nepřebývá, předem jednoznačných sudoku jsou tak 2 z tisíce)... 
tohle vaše stroje nedokážou (vyřešit něco za 0)... inu, je potřeba být mírně nedokonalý, protože přílišná 
dokonalost (strojů) brání (zde, ten můj program zaokrouhluje čas na vteřiny a až od prvního stisku klávesy)... 
vidět obrysy a chápat smysl a cítit vůni v reálném čase...) (čímž neříkám, že v robotování by stroje nebyly 
lepší...) 
(k tomu dovysvětlení, čtvrtý čas je jen bič na Podvodníky v rukou Analytiků, soubory mají tři časy, které vidíte 
nebo můžete měnit, jeden se mění sám, když si něco prohlédnete, a ten čtvrtý je tam jen pro Analytiky...) (k 
tomu, já jsem na to narazil nedávno, když jsem dělal nástroj na restaurování dat z disku pro svou milovanou 
Neteř... takže tedy změnit ho umím (protože narozdíl od Win7+, na XP je pánem Administrator a ne System...), 
ale párat se ručně s každým jednotlivě bych nestíhal, a žádný jsem tu neměnil...) (dle uvážení vyškrtnout, ale 
ne bez A.B. ... něco za něco... buď transparentně nebo ne... -- k tomu ještě podotýkám, že kouzlo s názvem 
"Věčný Strach" A. na vás Já vytasit nehodlám a jestli jsem ho tam někde zapoměl, tak se to vymaže... ne, vy 
nechcete věčnou Ztrátu Důvěry... vy Chcete Klid a Mír... a ovšem, vy to ani nepotřebujete a nebude vám to 
nikdo dávat... nejsem sám, kdo ho zná, já si to jen přečetl...) (k tomu dovysvětlení, pořadí dnešních náhledů je 
také důležité spíš pro Analytiky zase Logické, co jsem co kam dopisoval kdy, já nad tím nemám čas uvažovat 
víc, já to píšu... přečtu si to a uvidím...) (k tomu upřesnění, Potopu Světa A.A. jak jsem si myslel v 2012, tedy 
nikdo Zlý tady v rukou nemá a byl to můj omyl, ale i to je nástroj na vyčištění zkažených pobřeží, ale Bůh je 
Dobrý...) (k tomu poznámka: moje čáry (kouzla?) jsou jen Síla Informací, a Ornamentální Estetika Čísel... Ale 
Andělé a Historie mi pomáhají, to jen já se neumím dost poučit...) 
 
(k tomu podotýkám, že včera tu byl leckdo (asi čtyři lidi), ale bratrovi, který mě přišel pozvat na oběd, jsem 
vysvětlil, že mu dám dárek, který nechce ale potřebuje, nechtěl ho a nechtěl poslouchat, ale zbil jsem ho silou 
slova (ale klidně jsem se ztišil a nabídl mu, jestli mě tedy bude pět minut poslouchat vklidu - nechtěl, tak jsem 
zase zesílil...) a vahou argumentů, ale jen jsem mu probodl jeho pýchu, protože jsem mu vysvětlil to, v čem on 
si myslí, že to ví lépe a nejlépe (čas,šachy,a rovnost - je nebezpečný blud, říkám já), když mě přišel pozvat na 
oběd, svůj černý klobouk zrovna neměl na hlavě ale ještě pořád v duši, on mě má rád a já jeho taky, a pak mi 
jeho žena přinesla oběd, a té jsem s láskou a v klidu vysvětlil: "ty mi z pozice lásky říkáš: nenič se, já ti z 
pozice rozumu říkám: je to potřeba", nenič se myslela nezdravým režimem a já si vůbec nemyslím, že by byla 
hloupá, asi má taky titul (na jaký já trpělivost neměl) a stihla tři děti... -- i svému nejmilejšímu bratrovi jsem 
přišel zranit jeho Pýchu, protože to ostatní bylo asi dobré... totéž vědcům... totéž IT... totéž Církvím... a já 
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nevím... -- tedy ne proto, abych jim zranil Pýchu, ale protože nesu něco, co považuji za důležité: "Přežijte!", to 
ostatní je bonus... ) 
 
------- 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 25 pro 2018, 05:26 

(metadata) (Zamotal jsem se v tom, je to moc dlouhé ... to se po částech vybalí... moc jsem se rozjel a 
nevěděl kdy přestat, protože to bez kontroly nešlo pouštět, ale na kontrolování jsem neměl, -- tedy, jsem 
vzrušen nespánkem a dlouhým soustavným myšlením... tak radši ještě píšu... Zkontroluju něco, dopíšu, připíšu 
jinam... Lepší je Dobře se Vyspat ! A dělat věci Lidsky... Já přišel ale i IT dokázat, že Lidi jsou Lepší... Ale 
zamotal jsem se v tom... Jen na okraj - to, co považuji za dnes nejdůležitější, je napsáno na papíru 10x10 cm 
rukou (tedy, má to 4 stránky, je to Seriál (ty moje papírky, vlastně i ta předloha), ale zkrátit to lze až na 4 
písmena, ne na míň: KMVP... Na těch čtyřech kartičkách rukou to je vysvětleno, tady to mám ve Streamu a 
zdržuji se zamotáváním, ale já dlouho nespal), a dostal to Bratr darem k Vánocům (u mě je originál foto v 
počítači, ty papíry jsou recyklovatelná surovina... obvykle. ale tenhle jsem dal darem... ale je to dar Pedagogům 
obecně), protože mi to pomohl objevit, když jsem mu to vysvětloval... Inu, má to podstatnější části, a méně 
podstatné části, něco je jen pro někoho (IT,†), něco je dvoj-smysl k uvažování, a já nevěděl, co z toho teď 
vyndat a co ne...) (Mimochodem tu i demonstruji limit lidských možností, na které jsem dosáhl... Protože mě 
Bavilo Pracovat...) (K tomu ještě poznámka - ale já až v průběhu zjistil, že to nabírá na Váze a Závažnosti, a 
pak ty banální věci jsou zase relativně zbytečné...) (A ovšem, jedna pilulka tam bude Hořká... Včera 23.12. 
jsem ji psal, ale zasekl jsem se tady u 9 11... ) 
 (Inu, tedy ráno 25 (vyspal jsem se na to) - na všem mám TimeStamp - když jsem se u Tohoto 9 11 Porovnal 
se Závažností Dopadů, Tíha Zodpovědnosti mi Zabránila To Poslat VČas ... Já plánuji Měkká Ideologická 
Řešení, a Leckterou Silou Informace se to tu Vyčistí k Dobrému Postupně, ale Takovéhle Mocenské Rošády, 
nevím... Tedy abych Celé to Řešení Dole Sumarizoval: "Konkrétní Personálie, které Narhnou Komisi ze Senátorů, 
která tu Očistu Potvrdí, pošlu Později (zítra,pozítří,nevím)", ne, já nejsem Zodpovědný, já jen Vidím City Lidí, a 
vy je leckdo také vidíte, ale nedíváte se, ale pro tentokrát vám říkám, že Média vás Obelhala, ale Já Porovnával 
Zdroje. Z Obou Stran, tedy z té Prolhané Strany jen Párkrát, ale Naše Televize Přestala Lhát Včas, abych ji mohl 
Sledovat a Nezhnusit se... -- tedy ne kvůli mě, ale to bylo podmínkou, že bych to pořád dokola prolhané 
neposlouchal, nevím... Ale určitou část mé Rozhledny Tvoří i ti Najatí Mocnými Zájmy... Dále k mým 
TimeStamp, ten Stream je z 23, až na novějším to Tíha Zodpovědnosti Dusí ...) (A inu, já jsem ten stream 
zabalil do Logiky pro Filosofy v třírozměrném textu, víte, gramotní jste různě, a Pirátům na to napsal: Tapeta 
(kdo by se s tím přece zdržoval?·) a lineárně se to číst nedá... a ovšem, česky zatím mluví 1e7 převážně 
ateistů, ale nesete Jazyk Mystikům Světa (a já tomu jen mírně dodal Váhu, ale vy Nezpychněte jako Židi) - IT i 
Věda se dála Anglicky a na povrchu je na tom třeba Česká Nálepka, ale tohle je Vzorník Mystické Češtiny, kvůli 
kterém se to naučí (ale proto jsem to nedělal), ale Čapka a Husa si pak taky přečtou v Originále) 
 
--- 
Další Upozornění - Inu, ten včerejší text, jak se to vyřeší, (někde je dole), je relativně nepromyšlený do detailů, 
které ale mají potenciálně Váhu reálných problémů, ale když byly ty úvodní argumenty ve Zkratce, která v 
Očích Racionálního Ateisty byla Nepřijatelná (Děkuji, milí Piráti, že jste mi Umožnili se na to Podívat i Vašima 
Očima, dva Stačili...), tak jsem to tedy Podložil Vahou Pádných Argumentů (tak mi připadají) v těchto 
Metadatech, a pokud možno různě dopsal, jak ten text pořád obcházím a nechce se mi kontrolovat nebo 
předělávat nebo hledat Personálie, tak dnes řeším jiné věci místo toho, takže kdybych tohle řešení (skoro! - to 
drsnější teprve přijde, čeká to ve Streamu ze včera) především nemusel udělat, tak by tu nebyly leckteré další 
dobré (to se uvidí) věci kolem toho jinde... 
Takže já to dnes zdržovat nemohu a ten návrh řešení je předběžný... A leccos si asi zkrátíte... (a ovšem, jako 
třírozměrný text, s mělkou stromovou strukturou a provázaný spojitostmi, ale i s časovou dimenzí, kde je vidět, 
co kam postupně přibývalo, to není (nebo jak myslíte, ale běžný level asi ne) určené k lineárnímu předčítání...) 
Inu, a já si sice čísel i všímám, ale normálně je moc neobdivuji, jsou jen Nástroj. Ale tady je to jako ochrana 
Duchovních Lidí před Pýchou IT (Číslařů), že ty jejich stroje nejsou lepší než lidi, i když umí větší čísla, ale je to 
tu i jako pohlavek Duchovním - nevytahujte se na IT (Číslicáře) nebo Vědce v Duchu, jsou Obě Cesty Potřeba, 
pro každého Jiná... Beránek byl především Programátor, ale Dobrý Sluha Lékařů, inu, po téhle Cestě jsem sem 
Přišel, protože máte Příliš Utvrzelé Názory o tom, co je správně, a co není správně, ale kdyby nezačaly být 
nebezpečné, tak to třeba nevadilo... Jenže Falešnou Humanitou a Předsudky bráníte Racionálním Řešením 
některých Problémů, a není to Láska, může to být i Krutost... (třeba blokovat Euthanasii, Dobrou Smrt, třeba 
Blokovat Potraty Přemnožených) Ne, v Libovolném Množství se sem nevejdete a budou Ekologicky Trpět (z 
následků přemnožení) i vaše děti, když to nedovolíte řešit lépe... (On je to ale i Vzkaz - pokud IT něčemu z toho 
nerozumíte, běžte se Zeptat Duchovních, a ovšem je to Vzkaz Duchovním lidem - pokud něčemu z toho 
nerozumíte, běžte se zeptat do IT, protože tam byl Beránek zaměstnán a i tudy přišel...) (Ještě píšu na papír, i 
TimeStamp, 18 12 24 hm... -- 18 jsou tu tři šestky sečtené, ta ostatní čísla oni znají... Inu, já si to 
nepřipravoval na Vánoce, ale začal jsem spěšně a rozjížděl postupně, asi jsem tu leckomu "šlápl na kuří oko", 
inu, to se trochu omlouvám ale ono to pomůže) (Víte, co mi přišlo teď (píšu i na papír, tady je to plné) zajímavé 
- ač česky, tak výraz pro "smear campaign" tady nemáme nebo není rozšířený... asi "špinění osobnosti", "špinící 
kampaň" dle slovníku...Ne, že by nebyly, ale nejsou tak rozšířené, abychom na to v Čechách potřebovali 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 76  
 



Termín... Inu, je to na Západě známý Termín... Tady se ale vedla Špinící Kampaň třeba proti KSČM, jenže se 
takhle nerozebírala... Nebo ČT jako ilustrační záběry dokola připomíná i Bulvární Šok, inu, vždyť jsou to jen 
související ilustrační záběry...? ČT tu vedla, už příliš ne, SC (ŠK) proti Rusku - to se pozná, když se porovná víc 
zdrojů z různých úhlů... Vnitropoliticky jsou celkem vyvážení... V USA jsou TV asi dost vždy v Zájmu Jedné 
Strany...) 
--- 
(Inu, šachy jsem hrál v dětství a bratr byl o dvě třídy lepší... Dospělý jen párkrát v Kavárnách, a ovšem, s 
Počítačem se mi těžko Hraje, ten se nedá Porazit Psychologicky, třeba naznačenými úvahami, rychlostí tahání 
atd... To tu teď jenom dopisuji... Já si tu asociaci se šachami nevymyslel, já to viděl jako dobrý vtip, nejen jako 
vy v HP, ale i na karikaturách Anonymous... (ne, z těch tohle nečerpám, jen když vidíte deset různých 
inteligentních karikatur vícerozměrných šachů... Nebo třeba různé leaky ("líky"), pravé a falešné a všechny 
vypadají jako pravé, atd... Různých inteligentních i blbých a zlých karikatur od Anonymous jsem vstřebal dost, 
ale já si Vybírám... A ovšem tam jsem Členem, tak občas, teď už moc ne... Velký Proud Svobodného Bláta... 
Ne, nic z toho, co bych nepovažoval za Prospěšné nyní, sem z toho neposílám... a Archivy Imageboardu s 200M 
příspěvky jsou... Inu, leccos je tam Špinavé Zlé nebo Ušpiněné, leccos tam je Perla... To je vlastnost 
Svobodného Fóra (a výhoda Úplné Ztráty Personální Identity a Zodpovědnosti -- ale něco se tam dá i 
Podepsat... A pak to Naivní Amatéři zkoušejí Podvádět...) ale tak, jak se na téhle Polokouli zatím nikde nesmí... 
Tedy tam žije úlový mozek (hive-mind) od-personalizovaných osobností (a různých barev spektra a navzájem 
se pomlouvají a urážejí) round-the-clock a podle Časové Zóny si vyberte, kdo je tam Víc Slyšet v Šumu... Takže 
se dají Srovnávat Psychologie Kontinentů, když na to máte round-the-clock čas... Tedy pouze Namátkou... (A 
ovšem, je to Droga a je to Návykové... -- to jen jako Varování, ne Výzva k Zákazu...) Takže jsem viděl Mnohá 
Svědectví z Různých Stran problémů nejen USA, tedy nejen z této A., a Porovnával...) 
Teprve když mi došlo, co tam (v USA) je Potřeba, a že je Pat (nevěříte? zeptejte se někoho...) a je potřeba 
Odbarvit Figury (tohle jsem vymyslel, v pravidlech to není), ale některé Figury nemohou být Bezmocné (inu, to 
lze pochopit), a nikdo nechce, aby byl Způsoben Chaos (to snad leda Hloupý nebo Zlý), a ovšem Donekonečna 
se na Uvolnění čekat Nedá, protože v těch, co mají Zbraně, (a nenechají si je vzít, a je to i pro Vaše Dobro), 
čím dál víc Vře Spravedlivý Hněv až do Vzteku, a pak jsem si i Vzpoměl na toho HP, tyhle Šachy (ale) nejsou 
Sranda (jako "Legrace"), ne, nejsou... -- tedy HP byl i Varování pro Mě - na tohle Pozor! Bolí to... i Vysvětlení 
pro ty, kdo tam třeba nejsou Křesťané (tamním Bílým Křesťanům to Vy Vysvětlit sotva Dokážete, to je Spojeno 
s Jinou Autoritou), že to tak inu má být...) 
 (K tomu, inu, nezabalil jsem to do Streamu jen abych to schovával, ale nechtěl jsem to nadpisovat, a bylo to 
dlouhé, (ne, vy to nechápete, jednou mi třeba budou vyčítat: "proč to nebylo delší?", nebo "kvalitnější?", ale 
Lidské Možnosti mají Limity, které se sice dají Mírně Posunout, ale ne Donekonečna Biologicky...) ) (A ovšem, Já 
tu ty Legendy Nenechal, Já jsem je tu Našel... Ne, ty Legendy nejsou zdůvodnění, proč to dělám nebo proč 
byste se tím měli zabývat, to je ... to je jedno... inu, je to Pedagogické...) (Američanům to bude Přeloženo, až 
Někdo uzná za Vhodné...) (Tohle (skoro) všechno tam leckdo Ví, já jen říkám: "Král Je Nahý"... (vy si to 
můžete říct, kolikrát chcete, ale tohle je třeba Podložit Důkladněji než Dosud...) (doufám, že tyhle Pohádky jsou 
mezinárodní... je to jedno, kdyžtak byste jim přeložili i tu Pohádku... Jako jim někdy budete dabovat Pekařova 
Císaře (pokud to ještě nemají)... -- na Odbočku, víte, proč tam ten Moudrý Astrolog ten Šém nechtěl Použít? 
Četl ho Obráceně... Pozpátku to dává jiný Smysl... Inu, jsou Pohádky Legendární, a je leckterý Brak na 
Odlehčenou, a některý na Zkažení (en:"and some to Spoil", opačným směrem dle Slovníku: 
"pokazit,hýčkat,kazit,zkazit", do Slovníku mám vteřiny, to není jako Nalistovat)... Tedy ne, leccos je pěkné, 
když to je uděláno s Citem...) (Na úplnou odbočku Asociace: maloval jsem pár obrazů, pod vlivem Alchymie a 
Drog kdysi, stovky hodin piplavé práce, ani na Střední Uměleckou by mě s tím nevzali, a o dvacet let později 
zjistil, že na tom všem je podstatná informace vpravo dole u Podpisu, číslovka roku, která mi Dokládá, kdy 
jsem se začal učit Hebrejštinu a Proč... Nikdy nevíte, co je na co Dobré... Už z nich mám jen dva, všechno jsem 
to Rozdal a zbytek zapoměl u Bejvalky (i když už si nepamatuji, jak se jmenovala, ještě si pamatuji, jak se 
jmenoval její Pes) ve Sklepě... Já se Omlouvám, ale víte, ono to Všechno má Smysl...) ) 
 (K tomu poznámka, omlouvám se, že jsem to takhle zabalil do Streamu Vyprávění...) (takhle ze Streamu 
celkového se to dá i vyndat, ale spíš to je Moje pozice k Vyjednávání... S Protistranou se Vyjednává... Oni 
mají Moc, ale Lid už začíná Vřít ... Donekonečna se Lhát prostě Nedá a Unaví to, na Druhé straně to hrozí 
Vybuchnout Špatně byť Spravedlivě... A tohle byla zrovna Lež staletí a pokropená Krví Milionů na Blízkém 
Východě...) (A ovšem, Justice selhala, a proto, spíš již kvůli ne-odhalení Vraždy JFK ji obsadili, někde něco 
vybagrovat nebo najednou začít chodit zatýkat Figurky nejde, fakt ne, ani když budou prozrazeni, inu, protože 
by se Kolektivně Bránili, tady je Opravdu Potřeba za tím Udělat Tlustou Čáru... Tenhle Stav nemůže Pokračovat, 
protože je Nezdravý, a je Kořen Lží Amerických Médií Především, který tam zase Odbarvuje Původně 
Křesťanskou Zem, a Vaří Hněv Nenávisti Černochů proti Bílým...) (Vzal jsem si cestou ze záchoda Jablko, jíst 
budu později...) (Takže tam si mnozí "Barevní, kteří jsou Hnědí" odplivnou a Řeknou: "jen jim dejte", až 
konečně dojde na všechny ty zlé Bílé (ne, to my jsme Barevnější) lidi (v USA je "white" nadávka asi jako 
"nigger" asi jako tady "žid", ale "People of Color" je oficiální název těch Hnědých (sic!) ), co prý (white) mohou 
za všechno zlo světa ale civilizaci teda nevybudovali, a třeba Studující a Publikující Inženýr Kvantové Mechaniky 
je Vláčen Médii a navrhován vyhodit a nepřijímat do Práce za tuhle větu řečenou v Opilosti mezi Studenty - 
zopakuj to, my si tě natočíme - řekl: "Tuhle Civilizaci Vybudovali Bílí Lidé" - tak byl drzý, že jim řekl Pravdu - je 
to nedávný případ, a Kolektivní preference vyjádřená Nákupem jeho Knihy je Svědkem, jak mu Lidé Fandí, ale 
tyhle Čísla Amazon občas Falšuje, takže za Týden tam Může být něco jiného...Takže já jim (hnědým) říkám, to 
ne Bílí, to Židi, oni vozili Otroky do USA, oni vedli Války, oni Především ale Nejen Vykořisťují, ale jsou mezi Námi 
Schovaní a nemůžete jim to Vrátit... Ne, Černoši Židům rozhodně nic "vracet" stejně nemohou... ) (Koukat 
hladový na jablko se nedá...) (A ovšem, Bílým NRA Říkám, ne, je nemůžete Postřílet, Hitler už to zkoušel a 
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dopadlo to ještě hůř, tohle nefunguje. Ale taky jim Říkám, u nás si Sundali Hvězdu z Duše i Černé Klobouky a 
po čase to je Dobré... Jde to i Mírně (alespoň u Inteligentních, což Židi Kolektivně jistě jsou), a je to Lepší...) 
(Někdo vás tu Celou Dobu Šidil, ale vy mu to nemůžete jít vzít, nebo aspoň ne celé, ale jednou Vyjímečně Nám 
- Lidstvu - polovinu Vrátí sami, nikdo jim to Brát nebude, já nevím proč jsem Dostal tuhle Sugesci jménem, z 
reklam, odleckud, ale je Správná a je to Přijatelný Kompromis... A prý jsou to Jenom Čísla v Počítačích, což 
nejsou... Tohle nelze Dělat Chaoticky, na Účtech mají Důchodci, Podniky Pracují... A já jen Říkám, EU mi a vám 
to na Babišovi ukázala, že tam někdo Pojede udělat Audit, a jen Polovinu Nespravedlivých Zisků nějak Vrátí... 
Ne, tohle nelze Řešit vaší Justicí, to by už dávno Udělala, tohle je třeba Řešit Kompromisem, který vaše Justice 
neumí, a nelze to ani Řešit Genocidou, nebo ne Nezbytnou... Inu, teď hrajete Ruskou Ruletu, která Genocida 
vybuchne Dřív... Já říkám, že tohle je Třeba Přerušit. A ti s tříciferným IQ to Pochopí... Těm Ostatním To Bude 
Vysvětleno. Ne, já nic Dalšího Vysvětlovat nebudu... Tedy Můžu, ale Není To Potřeba. A říkám to s Vahou dost 
Informovaného Názoru těm, kdo Rozumí Argumentům, a s Vahou Autority těm, kdo ji Poznají, i když Vy Ji 
Nechápete...) (Teď zase dostal ještě jinou Váhu ten Herodes, co je ve Streamu za tím... Inu, já to Neplánuji, já 
to Myslím a Dělám...) (A nabírá to Intenzitu (Vytrvalé Myšlení), ale Biologicky to Dlouho Nevydržím... Dny, 
Týden, nevím... (Nejsem teď Ospalý že jsem Nespal, jsem Energický, ale Srdce to dlouho Nevydrží...) Kdybych 
to sem nepsal, tak by to (tu) nebylo... Postupně...) (teď nevím, co jsem chtěl psát před minutou, přerušil jsem 
se poznámkou... Ani sám sobě do Řeči se Neskáče...) (Aha, ale dodalo to jinou Váhu tomu Herodovi, co je ve 
Streamu pod tím, to jsem taky neplánoval... I ten je tam Dobře Vysvětlen... 14! A KM co je za tím zase dostává 
jinou Barvu... Inu, já to neříkám, abych se chlubil, ale abyste to pochopili... Což kupodivu spojilo souvislost na 
následující větu... ) (Vy vůbec (Kolektivně) Nechápete, která Barva a která Polokoule je Váš Zastánce a která 
Váš Oponent... ((Z "(ne)přítel" hned přebarveno na neutrálnější ale výstižnější...) (Je třeba zvažovat i Barvu 
Slov... U Důležitých Textů... Tedy Nejen...)) ) (Aha, ten Text Dole ze Včerejška, Personálie tam Navrhnu potom, 
Já si tu z Velké Hromady Bahna a Perel (V Informačním Smyslu) na jedné Hromadě nechám Připomenout, na 
koho jsem si Včera z Hlavy Nevzpomněl... Inu, někoho Doporučím, když to Nepůjde, Personálie se dají Ladit, 
Důležitější je Smysl Řešení... A když jako i mnozí z vás Čtu Pocity Lidí Očima, a Porovnávám s tím, co... luplo 
tu... ) (A ovšem, já ani nepotřebuji různá Svědectví, kdo byl jaký Šmejd, těch jsem viděl Dost, jak na ně 
Žalují... Inu, Byli Špatní, a jen někteří Zlí... Krvavě se to Řešit nedá... Bude Smír, Kompromis... Vaše Justice 
stejně Dosáhne jen na Figurky, Lord si Ruce Nešpiní... Ne, ani Lorda nebudete Soudit... Já ani nevím, který z 
nich to je víc a pár dalších s ním, byť Názor mám... On to Leckdo Ví... Ale Figurky by ho Bránily... A ovšem, 
Proletariát to Nepřevezme do Řízení Celé, a Lstiví Povaleči Zejména Ne... A Problém Médií (a ovšem dost jedno-
barevných), tedy věčné Lži dokola - myslím zejména v USA, se Vyřeší Alternativou, a Lidi ať si Vyberou, Každý 
za Sebe... Ale v Tomhle nám Nebudou Bankéři Bránit, třeba Limitací Crowdfundingu... ) (atd, zívám když čtu 
pár vět zpátky... tenhle můj den byl dlouhý...) (Aha, tedy) (S Vahou Velmi Informovaného Názoru (je toho plná 
ta Svobodná část Internetu) z Obou Stran (Nestudoval jsem Jenom Internet) Říkám, že Židi Byli Zlí Kolektivně. 
Ale tohle se Kolektivně Řešit Nebude. Protože to Nejde, na to tu Generálka Byla a Výsledek jste Viděli. Vy moc 
ne, na Západě ho Vidí... Ani v Rusku se to Říkat Nesmí, ani Tady... A Víte, u nás s Židy problém Není, i když tu 
Jsou Taky... A Víte Proč? Protože ani Nevíte, Kteří to Jsou... A Protože Nespolupracují, jsou na Obou Stranách s 
Námi... Namátkou, MZ a VK... jeden prý a jeden bezesporně... Ale Posloužili jako Příklad... A Lord Schw. je Jen 
Zdegenerovaná Souchotina, ten Není Podstatný... Omlouvám se mu tu. Ale inu, to není Urážka, to je 
Konstatování... Vy to snad Nevidíte? Otevřete Oči... -- špatně jsem to tu řekl, jinde je to mírněji a přesněji... 
Neřeším tu Personálie, ale Principy... A ovšem, VK je dobrý Zástupce PK, protože Vy totiž Lžete Všichni 
Kolektivně... A kampaň MZ-KS je toho Svědkem...) (Odbočil jsem do ČR a Řeším USA... jo proto...) (Vy ani 
Nevíte, která "Proroctví" tu jsou na Prahu a Čechy připravená... A že se začala Naplňovat... Přírodou i 
Společensky... (to mě vylekalo) Ne, tohle se v Rámci Smíru Především Škrtne, protože Zlí Lordi Západu (které 
nevidíte) si tu Dobré Řešení Vygumovat také Nechtějí... Vy, kteří na Proroctví Nevěříte, to nechte Být... Inu, 
jako Fyzik si Myslím, že to jsou různé Dobré a Zlé Programy, zaseté dost hluboko dospod...) (čekám, myslím, 
nevím jak pokračovat, lupla elektrika, přepnuli ji na denní/noční proud... Což v tuhle hodinu nebývá... Nevím... 
Je to jedno, nevěděl jsem, jak pokračovat...) (Omlouvám se, že jsem to tak smíchal, je to Strukturované a 
Rozstříhat to Umí Leckdo...) (A ovšem, ten text není jenom dvourozměrný, má i časovou osu, a inu, je jen 
mírně doprovázen foto-skicami, a já jsem si čas svých Digitálů srovnal (mezi nimi navzájem)... (ot: Někde ve 
Streamu dál tam je ještě i Klíč Legend LOTR (ne, ten jsem už dal, do té jsem se stylizoval 
vědomě),HPaKM,KMB, čísla Křesťanům do ZJ, a Nebude to Příjemné, Je to ale Potřebné, a vy to Poznáte... Ne, 
vy Zlé Židy Bít Nebudete (oni se Polepší Sami, časem, někde až jejich děti), na vás tu Čekají Horší Věci, a 
Všichni Je Vidíte, a zase tu zdržuji úkolem a netřídím důležitost... ... Taky nevím, kdo ji Pojmenoval 
J.K.Rolling... A Nevšiml bych si toho Předtím, ale já Nejsem J.K., já jsem jen jeho Pes, Beránek... Vy, kteří tomu 
Nerozumíte, Vás Já Přesvědčím Racionálně. A Informační Terapie je Hořká Pilulka, ale Vyléčí a Zachrání Vás... A 
kdyby to byly jen Bludy, těch tu máte beztak všude dost... Ale Omyl v tom Být Může. V Jednotlivostech... Ne 
Kolektivně... Nakonec to je ale Informační Kouzlo: "Král Je Nahý, Otevřete Oči"... A Půl Internetu mimo F,T jsou 
mi svědkem Kolektivně, ta zašlapávanější do země...) ... "čas srovnal..." Tedy já tu s časem nehýbal už dlouho 
a není přesný, ale oběhl jsem si to tam a zpátky i s televizí foťákem "srovnat časss,dík K13.5M, mě imponoval 
spíš ten Medvěd, ale tyhle životy já jsem nežil, jiné..."... Plus Minus Minuta... Což mě napadlo, když jsem si šel 
na Hodinu Zdřímnout, do Večeře Času dost... Ležel, nezdřímnul, ospalý nejsem, trochu zpomalený...) (A inu, 
není to ani to nejlepší (a důležitější), ani to nejhorší (ještě důležitější), na co jsem tu při psaní přišel... Inu, já 
Váhal, ale Neotálel jsem...) (a ovšem tohle není lineární text, je přinejmenším třírozměrný, a dva rozměry jsou 
z toho tady ve Fóru, a to se pozná, jedno-duše, když se to rozebere...) (já se tu nevytahuji, já tomu dodávám 
Informační Váhu) (Nemusí se to překládat všechno, jdou z toho po částech vyjmout bez změny obsahu, i když 
někde nebude zřejmá Spojitost (Inu, Slovo "Spojitost" je i klíč k Einsteinovi, který jsem z toho dostal Jedním 
Slovem ve Snu, když jsem to měsíc rozporoval v jednom malém fóru Inteligentům Argumenty, předhodili mi 
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Louži Bláta v nějaké AltWiki, já si stáhnul Tři různé Teorie podle Názvu, Dvě byly Blud a Jedna byla ta Pravá, a 
když jsem ji Přečetl, tak jsem Přemýšlel, ale tohle zdůvodnění Stability není Správné... a Ráno jsem to Dostal 
Darem... nebo se to nějak Přetavilo... a ovšem, postavil konstanty flrw do nuly, to bylo správné... (věta flrw 
dává význam ve 3 jazycích, tak si přečtěte, proč to udělali, mělo to účel, a ti všichni pilní jim jen naletěli, ale 
taky nosí černý klobouk...) ), která ("spojitost") tam ale není vždy...) 
 
(Takhle "metadata" tu dopisuji k tomu, co jsem psal včera... (pozn: tohle ale dřív, než odstavce předtím) Já to 
mám ještě jako Dnes Dokola...) (Jen na okraj, pokud nevíte, co která zkratka je, tak tohle je text pro Lid USA, 
kteří ty Zkratky dobře znají... -- teď asociace, má něco společného "Alphabet Agencies" and "Alphabet inc."? 
aha, tahle souvislost mě nenapadla, že tu mám osnovu, na koho mám Názor... na něco ne... zítra nebo potom... 
Ostatně v USA mají Vánoce až o pár dní později, a Většině Světa začíná Týden v Neděli Sunday, jen v Čechách 
(nevím jak na Východě) začíná Týden v Pondělí...) (už zívám, byl to dlouhý den...) 
Následuje včerejší návrh, a ovšem, že vy Magii Nechápete, ani tu Zlou, ale výše jsem vám zArgumentuval 
(Vahou Argumentů), proč to je takto Nutné, a s Vahou někoho, kdo to i studoval ale odmítl, širokoplošně ale jen 
povrchně (čehož jsou mé upatlané obrazy svědkem, co mi tehdy pod vlivem drog imponovalo, tedy nejen ale 
jsou různá období, a někdy je potřeba i umět utéct před sebou samým -- doplněno zase později... Jen 
vysvětlení, ty dvě pomlčky jsou // comment v jazyce Definice Certifikátů jméno si teď nevybavím, ale 
implementoval jsem to, jen skoro funkční, máte lepší... A ovšem, Eay jsem sice zčásti opsal do pas, ale Eay mi 
neřekl, kde tam mám v ssl chybu, prý to je tajné, ale i mi ochotně poradili, proč mě s mojí jejich starou 
implementací nepouštějí do Noaa, když jsem se konečně zeptal, takže někde je tam i díra v sériích mojí 
chybou... že jsem se nezeptal dřív... tady to zdůvodňuje leccos na mě, ale vám to tady teď dodává informační 
váhu dvojté pomlčce, i kus krásy ostrých až dvoj-ostrých a kulatých čísel) (jen jsem si vzpoměl - proč nemáte 
někoho, kdo umí pustit kočku ven z letadla? jsou leckteří, kteří to umí, inu, ale, v letadle je kočka 
vystressovaná, tam to fakt asi jednoduché není, možná to po dobrém nejde a jen se vytahuju, já jen umím 
pustit kočku z chalupy, když mě o to požádá, ale nevěří, že ji nejdu lovit, TaT - to není a v pi, ale t a T...) (aha, 
ta hadí řeč, není syčení, ale symbolika čísel asociací na významy, které znáte, a i když jsem tu měl i Gb-číslo z 
rnd, když jsem optimalizoval block-sort, a Certifikáty nebo Paměť optimálně na velkou šachovnici 4k, tedy jak 
kdy, víte, ale, to Symboliku nenese), (tedy, nemusíte to všem dávat celé, to jsou klíče, ale vy si za mě nechcete 
nastrčit hloupého figuranta, ale já jsem jen vratný obal, ale flashka ještě není prázdná, nebo já nevím, jsem teď 
průtokový, normálně nebývám, mě se ale sama gumuje paměť (kdysi fotografická), jako když smažete tabuli, 
ale ten tučný vzorec tam z toho zbyde, inu, jako tulák a povaleč Kampy jsem taky fe..al, ale pak jsem šel 
pracovat, a ovšem před minulostí se těžko utíká, když si ji nesete sebou, ale i to jde...), inu: 
---------------- ---------------- 
Zřejmě je třeba udělit Pardon i za 9 11... 
To byl Velmi Magický Zločin ! 
 
(A kromě jiného Vrhnul USA na Blízký Východ - otočil Patriotismus Ven... A ano, byl ze stejné Série, jako 
Hitler...) 
 
(kdo nechápe, proč magický, tak Mark Passio je mi svědkem, i když to není všechno... tedy zde jen výtažek: 
Kabbala prý: "je jich deset, ne devět a ne jedenáct" (čeho? inu, těch nejdůležitějších... tohle je Zkratka 
Kabbaly, ale kdybych to tu nevysvětlil, nevěděl bych, co tam znamená ta devítka, inu, ale, to není jediný 
význam jedniček s devítkou, dá se to číst i obráceně...), ale v Kabbale je doplněná přesto 11 "Poznání", a jak 
mě nyní napadá, tedy 9 to je "bez království", řečeno řečí toho stromu... Ale vy se jim nebudete Mstít, 
protože těch Zlých je tam jenom Část, Půlka (v US) je jen Zkažených a Půlka Čistých, ale všichni jsou Spolčení 
- dýchají prý totiž spolu, (u nás nedýchají spolu, u nás jsou normálně mezi námi a dýchají tu s námi), ale 
kdybyste se jim začali (v US i jinde) Mstít, byli by Zlí (mstili by se) Všichni Spolu, a to Nikdo Nechce...) (M.Pass 
- inu, já už leckteré ty obrázky a významy dvou sloupů (jsou i v Bibli před Chrámem) a žebříků (třeba Jákobův) 
znal, ale ta věta s čísly mě tam trkla, sice mi připadá povědomá, ale dvacet let předtím jsem tam hledal, inu 
nejdřív ty obrazy a geometrické stromy, mám zpoloviny výchovu a geny na malíře, z poloviny jaderný inženýr, 
učitel a prý jeden konstruktér nějakého Pražského mostu, nevím kterého, měl německé jméno, ten konstruktér, 
něco s botami nebo z téhle větve... a k tomu poznámka, já se tu tomu zbytku ale vyhýbám, inu, na genech 
záleží, ale i na výchově, a knihy mého otce jsou mi svědkem, že je to absolutní pacifista snílek, ale bili nás 
tvrdě a spravedlivě, nejdřív vařečkou, ale pak humánněji stočenou dvoj-linkou, já byl rošťák, inu ..., a ovšem, 
nás netrýznili, nás vychovávali z lásky pro naše dobro... bratr ale třeba pak radši vychovává děti jen silou slova, 
ale tak kvalitní to není, i když u inteligentních i to jde, a já radši děti ani nemám... lépe zlatá střední cesta, ale 
zakazovat to lidem (přiměřeně trestat děti) byste neměli, i to je očkování morálky, ale příjemné to tedy není...) 
 
(NYPD a Bollyn jsou mi také svědkem, že to nebyli Arabové... Hnutí AE911-Truth (ti to obalili adamem a evou z 
jedné strany a pravdou z druhé, ale znamená to u nich Architects & Engineers a je jich Dost na to, aby se 
Kolektivně Nemýlili, zvláště když se tu Shodli, a pochybuji, že by je někdo za Disent Platil...) je mi svědkem, že 
technicky-vzato je oficiální výklad neúnosný... to jen - na technické řešení se běžte zeptat Hnutí Dobrovolných 
Architektů, i z architektonického hlediska jsem si to prohlédl (já nevím jestli desítku filmů, drobnosti jako 
anténu i zpomaleně - inu, já beletrii čtu i shlížím jen vyjímečně, leckdo má své filmy, jen na okraj, ti svatí kolem 
mě tady filmy nemají, ti je dělají naživo třeba dvaceti divákům na louce, ale tolerují, když je při tom snímkuji 
foťákem, inu jsem tu divný ale přítel), i film z druhého břehu s analýzou zvuků a jejich posunů, někdo tam měl 
celou dobu stativ s kamerou, a když docházela kapacita, přepnul to aspoň na přerušovaný záznam, (inu, ti 
dobro-volníci...), a vypadá to logické (zdůvodnění architektů), ale já architekt nejsem, jich se běžte zeptat 
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Kolektivně... víte, ale ti v morální rovině řešení nemají a justice je slepá, no jako kdyby to na ní nebylo 
zobrazené... mě vždycky vadilo, že se ta socha nedívá, ale netušil jsem, kdy a při jaké příležitosti si do toho 
kopnu... (tři tečky tam jsou: "myšlenka, uvažujte", ale zneužívám to možná leckdy... na to, aby tam byl full-
stop, to už musí být důvod.) ) (nevím, kam to připojit, jen asociace: "Pomáhat a Chránit" je také Informační 
Kouzlo na štítu a funguje, a ovšem u nás "Městská Policie" má město nad policií) (asociace - PK - tomu ksčm 
poslanci, co měl dělat něco s bezpečností, co dělal čestně "něco s bezpečností" už od zlého režimu (jako mladík 
poslušně bil rozvraceče?), jste tedy smear-campaign nevěřili zcela neférově, tedy já jsem mu (na očích i na cv) 
zcela věřil, že je spravedlivý... měl ale zlou nálepku od (zlých?) lhářů...) 
 
Zametal to tam pod Koberec především Čert of (FBI) a Hellerstein (místní soudce, a mnozí další, ale tihle jsou 
Symboličtí), a ovšem Bush mladší z Klubu 322 (mýlím se?) o tom musel vědět, (i to se jaksi pozná z obličeje, 
že ač četl dětem pohádky, byl v očekávání a překvapení naoko... možná se mýlím, je to jen dojem) ... 
(A ovšem leckdo další...) (jen mimochodem, 9 11 je také magické číslo... -- aha - rozvedl jsem výše) (Ostatně, 
v Matrixu vypršela platnost Pasu hlavního hrdiny 2001-09-11 asi náhodou? -- já ten film neviděl, jen foto -- 
víte, i to je Zkratka - nejdůležitější informace z Matrixu, to ostatní byl Obal, nebo to prostě nějak souvisí... ani 
nevím, jaký tam ten pas měl význam, (inu, pasy nebývají bezvýznamné), to ale na tom foto není) 
 
Jen pro kontext - v roce 2001 mi to sice volala máma, že nějaké Trade Center zbourali, šel jsem po louce v 
podhůří a řekl si: "inu, Karma za Jugoslávii..." (omyl) 
Počítač jsem v Chalupě neměl, v Práci stahoval IT a pracoval, neřešil jsem Politiku... 
Jsem asi poslední člověk v Gramotné Části Civilizace, když jsem se po deseti letech od toho přistěhoval k 
rodičům a je tu televize, který s překvapením v roce 2012 zjistil, že ty Domy byly 2 a ne 1... 
Až v roce 2014, že tedy byly vlastně 3, ostatně BBC to WTC7 ohlásila prý 20 minut předem - inu, chybička se 
vloudí... 
Vlastně 4 - ještě Pentagon... tam efektní piruetou se trefilo letadlo zrovna do účetní kanceláře, kde jako vrchní 
účetní pracoval CEO firmy na dálková ovládání letadel, a kde byla nějaká Účetní Chyba cca $2e12, která už 
proto nešla vyšetřit... (nebo to jsou jen pomluvy?) 
Židé ve WTC prý byli včas upozorněni službou Odigo, prý tam zahynuli jen 4, to jsem neověřoval... 
 
Inu, teď jsem ale zase o dost Důkladněji Informován, než leckdo... 
A ovšem nalezl jsem v roce 2015 Důkaz, že to bylo Plánováno, protože i kdybyste našli na stěně pyramidy 
napsáno "New York září 2011 Věž a Blesky", tak to je důkaz, že to někdo předem věděl, protože taková náhoda 
není... Pokud to je ale na Plánu Luciferiánů (a na dalších třeba čtyřech kartách se shoduje s historií), tak inu, 
ne, to není Náhoda, a Arabové to nebyli, a někdo to věděl předem, a všichni (leckdo) jste ten plán měli na 
očích... 
(Někdo čekal Shmitah a spekuloval, jaká finanční krize zase přijde, a ovšem Tarot znám, chvíli jsem tu kartu 
Věž luštil, předem jsem věděl, že na ní má být slovo "Odpadlík", Golden Dawn to tam měli hebrejsky 
otevřeně... (tedy dva jiné Taroty jsem tu měl už předtím, tenhle Vzorový jsem sice měl jenom v počítači, ale 
došel jsem si ho pak i koupit, ale nepoužíval)... Inu, báli se (v 2015) další Finanční Krize (jako v 2008), a místo 
toho sem poslali Migranty, jak bylo v plánu...) 
 
K tomu podotýkám - všichni vidíte jen spoustu Figurek... 
 
Žádné nebudete nic věřit, ale jako Beránek jsem jim Pardon dát nechtěl, ale zřejmě (ne zřejmě, ale zcela jistě) 
to v rámci kompromis u nepůjde jinak... (A ovšem já, byť to způsobí Rozruch, ale nechci způsobit Chaos...) 
  
Leckdo to tam také Vidí, a já jen Říkám: Král je Nahý! 
Přestaňte nám dál lhát, přestaňte dál bránit vyšetření a obsazovat kvůli tomu Veškerou Kontrolu Moci... 
(Vyšetřovat to nemusíte, architekti vědí své, já vám říkám smysl, a zdůvodnil jsem řešení: už to vyšetřovat ani 
nemusíte, nebo dejte pódium i svým architektům, když si to tak odpracovali, ale já vám jen vysvětlil, že Figurky 
Soudit Nemůžete, protože na lordy stejně nedosáhnete, protože ti taky nejsou jenom jeden ale jsou Kolektiv s 
Předsedou, kterého zřejmě JR? znáte) 
 
(Mocný Gangster! -- jsou ale FBI a CIA, například, a leckterá patra Justice? ale na ten Vrchní se Nesahá) 
(Mighty Gangster! - nejspíš, eng významů se nabízí víc, nevím...) 
 
Tedy v rámci Kompromisu jako poznané nutnosti (tedy poznaná nutnost kompromisu je výše, tohle je jen 
SKICA té Rošády, a ovšem nemá váhu toho vysvětlení, co se nabalilo nad tím, protože jsem si představil, jak si 
myslíte, že je to sranda, že z toho dělám filmovou rošádu... ne, ta je tam spíš jenom jako nálepka... tedy ne, 
byl to návod pro mě i pro vás, ale filmové návody někdy nejsou správné, tak tomu se racionálně nevěří, to ale 
vychovává...): 
 
- kdo se podílel na vyšetřování 911, důvěryhodný není, a nebude na vedoucích pozicích FBI. (Vedoucí v FBI a 
jejích Odborů(?) si to pak dál uklidí sám...) (Donuceni spolupracovat se Zlem tam byli leckteří a někteří i 
schválně...) 
- nebudete je trestat, a kterým nevěříte (viz můj návrh důvěryhodné komise, Personálie doladím, zde jen co 
jsem si vzpomněl, zrovna dnes se ve své špíně z vás hrabat nebudu, musel bych si přepnout mozek na 
obrázky), převedete je na Analytiky v CIA nebo jinde, kde není Výkonná Pravomoc 
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- CIA už Nebude Nájemce Vrahů a rozvraceč států po celé planetě... 
- Do NSA nevidím, to je Černá Skříňka, na ně Nemám Názor. 
- Lordi ať si třeba shnijou v London City, ale někdo tam udělá Audit, a půlku nespravedlivého zisku nám dají - 
nevím jak, Lidu asi nějaký Fond ?, já nevím... (nejsem Ekonom, ale tady tohle řešení na mě Bylo 
Demonstrováno Anděly (přesněji hodně spojitou náhodou a ne jednou, něco můžu doložit foto-skicou) i 
Okolnostmi a je Spravedlivé...) A nebudete po nich chtít víc ! (šmejdi budou možná chtít i tu druhou půlku, ale 
ty odradíte Spravedlivou Policií)... Rezervy Pracují Také...(??) A nezruinujete při tom Podniky - ostatně, oni ty 
Rezervy nemají jen v Číslech, ale Vlastní Podniky Leckde ... -- především(?) i z bailoutu za rok 2008 - ten 
především by se měl napůl vrátit, ostatní nevím jistě... 
- Dva Sloupy jako Symbol Kabbaly - jen vám židé oznamuji, že Kabbalou se Bohu Neslouží... (to je jen jejich 
truc-podnik) - a ty Dva Sloupy Kabbaly jste si Zbourali Sami ! 
 
Američané - odpustíte jim to, protože jinak vás budou muset dál dusit. (Ostatně, byly to Jejich Věže, ne vaše, i 
reklamu s hodinkami 9:11 měl Rockefeller už dávno, a postaveno to bylo cca 33 let předem - teď nevím jestli 
zahájení nebo dokončení...) 
 
- Koho a jak bude řešit FBI nevím, všichni aktéři 911 byli jen Žoldáci Zla, nebo Vydíraní, nebo to jinak nešlo... 
- Na FBI Vedoucí Oddělení nebudou ti, co mají špinavé Ruce - nemůžete tam převelet někoho z NYPD nebo já 
nevím? 
- Už vím - Veterans Today (G.D.) jsou ti, kdo navrhnou nebo alespoň odsouhlasí ty (nebo zřetězeně -- psal 
jsem minule), kdo mohou být Vedoucí Oddělení/Útvarů na FBI, a ti si budou Ručit za Svůj Tým. Jednou, pro 
tentokrát... Jindy si dělejte výběrová řízení v Congressu nebo já nevím, ale tohle je Velká Rošáda... 
- Congressu z velké části nedůvěřuji (ne, já je neznám, ale leckteří Čestní Lidé tam byli Donuceni Lhát, a 
leckteří tam jsou možná Šmejdi...), ale jistě ať si tam dovládnou -- protože Nikdo nechce způsobit Chaos... 
(Náhodnou namátkou přes naše TV - Bob Corker je čestný člověk, který byl zřejmě donucen lhát) 
 
- NRA by měla udělovat Licence na Zbraně - Zbrojní Průkaz. Ne stát. Problém není Čestný Ozbrojený. Problém 
není ani ten, kdo není psychicky nemocný... Ozbrojený Debil je problém, nehledě na barvu kůže, ale inu, má to 
statisticky určitou souvislost... Mafián si tu zbraň stejně sežene, tomu ji sotva vezmete licencováním... Tohle až 
ZA ČAS, ne nyní... 
 
Pochopte, že hlavní problém (téhle Planety) - 911 - je především: 
- Problém Lži - koho nutí lhát, kdo je zaslepený, atd... 
- Válek do Blízkého Východu - inu, ale Trump už se odtud Stahuje Sám... 
- Která Média budou dál tvrdit, že to byli Arabové a ne {Luciferiáni nebo Židé}, jsou Nedůvěryhodná a Lid jim 
nebude Věřit ... (Nemusíte se nechat Obelhávat a Oni si mohou Říkat co Chtějí, svou Volbou si vyberte...) 
- ALT - Média nebudou Bankovní Služby (např. PayPal? nebo zejména ne GoFundMe) blokovat... 
- GoFundMe nebude mít Politické Podmínky - vy, Finančníci, Nebudete Strážci Pravdy ! (chápete rozdíl značky - 
"pay pal" a "go fund me" ?) 
- Snopes, Politico, ADL, SPLC jsou Lháři v leckterých případech. Těm se věřit nedá, a Strážce Pravdy dělat 
nemohou... (Tedy prohlašovat si můžete cokoliv, ale Facebook etc nás Občany nebude podle toho Blokovat... -- 
ne, já Facebook nepoužívám, ale to je uzavření lidí do vpodstatě Izolovaných skupin, aby je neobtěžovali 
spammeři, zejména ne ti svobodní... -- můj názor, jak to zvenčí vypadá...) 
- Vlastně všechny Sociální Sítě - nechceme Strážce Pravdy, ani Politické ani Aliance ... Lidé si Vyberou, leckdo 
může Komentovat ale ne Blokovat... 
 - Google - Don't be Evil ! (to je jejich vlastní heslo na ně, které nedávno odložili, možná bylo pro mě? já 
nejsem zlý, já jsem Křesťan, Ekolog, IT Sluha Lékařů, a sbírám informace) -- inu, ale jsou Alternativy i ke 
Googlu -- politicky ožehavé hledám třeba radši na Yandexu nebo jinde (tam Я to jen není tak důkladně 
odsunuté mimo první stránky -- aha, srovnávejte si search-enginy, proč mají výrazně posunuté Algoritmy? 
Proto, že Yandex mi dá odkaz, ale Google mi dá zpětný link na sebe, aby věděl, co jsem si vybral, a z toho se ty 
algoritmy učí, nebo ty informace sbírají... Leckterému Administrátorovi Webu ulehčil Google práci (nemá každý 
na to, aby si zaměstnal Tým), a tak o vás skoro Všichni Administrátoři Webů posílají na Google informaci, že 
jejich stránku čtete... Víte, co je zajímavé, tohle fórum kde teď píšu, to nedělá, teď jsem se jen podíval... 
Kolektivní Statistiky Průměrných Lidí nejsou příliš nebezpečné uniknout, ale Individuální Zaměření na 
Vyjímečného (třeba Disidenta) může být problém...) 
- Židům Nic Nevěřte. Těm z Izraele, a těm koho Bollyn a Duke a Nathanael popisovali... Netrestejte je, ale jsou 
to váš Oponent, ne Přítel... (jejich děti budou čisté, prý mi vzkázali An., jestli jsem to pochopil...) 
- Židé mají Černé Klobouky Pýchy nejen Hlavě Duše, projevuje se to někdy i na Hlavě Fyzicky, ale oni ho (černý 
klobouk) zatím mají na té své Hvězdě ze dvou Trojúhelníků, na tom vrchním, brání jim Nahoru...) ! 
- Izrael ať má(?) Pevné Hradby před Araby... (Nemyslím asi Omezovat, ale Braňte se před Araby...) Gaza je 
Koncentrační Tábor, a měl by být propuštěn pryč...? (prý se tam ale Gaza schválně válí v blátě, kouše obra do 
palce, a čeká, kdy se vrátí místo něj... (někde jsem četl a neověřoval, že je sice pouštěli jít pryč, ale dávky jsou 
výhodné? nevím, nepamatuji přesně, hledal bych to dlouho)... ne, tudy cesta nevede...) Na Východ si s nimi 
Dohodněte územní Změny... 
- Já jsem chtěl dát Israeli i Sinai - ale je třeba o to Egypt požádat... (Izraelci jsou dobří v zavlažování pouští - 
mají na to nějaké agro-technologie, přesně nevím... Jenže Hlína se na Poušti vypěstuje až za Hodně Dlouho... 
-- na tuhle větu jsem jinde navázal dost důležitě na to, abych to tu teď při korektuře zdůraznil byť 
zaplevelením... aha: zaplevelil jsem to tu i proto, abych to tady při korektuře zase nepodtrhl...) 
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- ... 
- ... (já se ještě zamyslím - tohle narozdíl od jiných informací, pokud se navrhne nebo udělá špatně, by mohlo 
bolet leckoho nevinného a Já tam Nechci Způsobit Chaos. Já Chci, aby Oni mohli Důvěřovat Mocným - tedy 
Policii (a Justici - na Justici názor nemám?) především...) 
- Justice - nejvyšší soud to rozhodne, kdo to bude rozhodovat, který šéf si vymění místo se zástupcem... 
- Nemůže Okresní Soudce z Hawaiie (odkudkoliv) blokovat Exekutivní Příkazy Prezidenta, zejména takové, o 
kterých to je jasné na přečtení jednoho odstavce příslušného zákona, že na to má Prezident právo a zejména 
je-li to v zájmu Obrany Státu ! (Justice není Exekutiva! Není Zodpovědná Před Lidem třeba za Obranu Státu, 
Protože Není Odvolatelná.) 
 
- Čtvrtý (pátý?) Pilíř Demokracie jsou Média a tam to Kulhá obvykle nejvíc... 
 
- Vývoj Technologií, jak v Reálném Čase Mapují Jeden Obličej na Jinou Postavu, zatímco Mluví, tedy Přenášení 
Mimiky Jednoho Člověka na Obraz Druhého, Zakážete. Je to Nástroj Smear-Campaign a je to Velmi Podlé ! ! (To 
je sice pěkné, že to jde, a neříkám to proto, že jako Programátor bych to takhle ryche tedy nedokázal, nebo 
spíš vůbec, ale proto, že to je nástroj na podvodné očerňování druhých... Říkám to proto, že jsem video, kde to 
vysvětlovali na názorných ukázkách, viděl... Jako že se u kamery ajťák různě šklebí nebo mluví, a vedle se 
podle toho tak šklebí a mluví obrázek třeba prezidenta... ) 
 
- Pane Velký Trumfe (Trump), Velká Trumpova Zeď je (Pyšný?) Monument, Kvalitní Plot s Ostrahou (zatím) 
Stačí. Kongres a Rozpočet je kvůli tomu Zablokován Malichernými Šmejdy. Ustupte jim, prosím, ať se to zase 
plynule rozjede, nikdo nechce Chaos... (Ostatní viz Israel - ti svou Zeď zčásti mají... Není špatné chtít mít 
Zdi...) (K tomu poznámka - Trump tam byl nejbělejší z možností, co měli, ale nemůže to vyčistit sám, to by už 
býval udělal...) (Pence vypadá jako velmi Čestný a Čistý člověk... Jeff Sessions také vypadal dost čestně...) 
 
- Who smeared Trump fanatically, is Liar. (street crowds, fanatic neo-marxist left, mercenaries of globalist 
oligarch capitalists... be ashamed!) (inu, něco je přesnější (nebo to mám plynuleji) přímo v angličtině... inu, já 
víc čtu anglicky než česky... tyhle jména tu jsou z hlavy, oni je tam znají, jsou to prototypy, a tady se řeší 
jednorázový pat, a přebarvení figur (na správnější barvy) pro označení lhářů v médiích a na ulici) 
 
- Mueller je Gangster, zablokoval vyšetřování U1 protistrany, a teď pod falešnou záminkou téhož jen sestřeluje 
Trumpovy lidi... (Flynn je Dobrý Poradce. Není-li Mocný, není důvod, aby nedělal Poradce.) Hlavní Problém není 
ale Mueller, hlavní problém jsou ti, co ho tam tak dlouho tolerovali (spíš byli donuceni tolerovat) -- why did you 
tollerate, that Mueller did not recuse? (zajímavé, ani v jednom ze dvou mých slovníků není slovo "recuse" do 
češtiny... Řeší se tím Konflikt Zájmů Soudce... Tam ten Ztělesněný Konflikt Zájmů seděl v Čele Kongresu (před 
kongresem, tedy tak to z fotek vypadalo) Rok, a Sestřeloval Trumpvy Lidi, honil je kvůli prkotinám (relativně k 
pozici, kterou měli), tlačil do křivých svědectví, a tenhle Především Blokuje Trumpa a jeho Tým, a Nikdo (třeba 
z Kongresu) na to Efektivně Nic Neřekl -- a lidi z AltMédií to Vědí a jen Kolektivně Žalují!) Toto je Argument, že 
Kontrola Moci tam selhala a Déle než Rok to trvalo a nehlo se to, a Leckdo z Lidu to Ví... (Jedni si mnou ruce, že 
Bodá Trumpa, jedni jen zuří nebo zahořkle žalují...) Jestli je Mueller dobrý profesně, tak ať jde někam dělat 
Analytika, nebo něco, ale ne na pozici Vedoucího Mocných Proti Prezidentovi... 
 
- Climate Change - NOAA - mám i svědectví, kdo donutil NOAA podvádět. Ne jak podvádět, není s čím to 
srovnávat - kde je Kosmický Program Rusů? (Tedy výstupy z něj... Nehledal jsem moc pečlivě...) (A je to 
napsáno na Zdi Datasetu - tedy také Řečí Čísel... Prostě v něm stoupla teplota mraků v září 2001 skokově o 
2°C ... Zřejmě změnili vyhodnocení, které oblaky jsou vysoké a které střední, tak asi... Nevím přesně, ale 
takhle byl nepoužitelný...) Viz web "no tricks zone" asi v Německu argumenty Protistrany... Nebyl ten 
Konsensus Vědců tak Naprostý, jak nám tvrdili... A vybírat na Pařížskou Klimatickou Dohodu $1e11 ročně od 
koncových spotřebitelů (a z podniků kterým to zaplatí koncoví spotřebitelé) na Rozvoj Energetiky není 
přiměřené... Slyšel jsem, že ne CO2, ale SO2 dělá víc problém... CO2 dle mě příliš neotepluje...Problém s 
ohříváním jsou podle mě především Pouště a Prach... Umím to zdůvodnit podrobněji... Mohu se zčásti mýlit... 
Uhlík se recykluje Atmosférou Rostlinám... 
 
(Okrajově - nabízel jsem tu (asi předevčírem?) za protistranu někoho přijatelně důvěryhodného O.C., a nebo 
třeba S.Palin... Nebo nevím... Je to těžké na tříčlennou komisi na výběr ze senátorů tak, aby byli vybráni čestní 
a důvěryhodní (ne S.P. je Ď v ženském rodě), a věřím, že aspoň 11 se jich tam najde - ale já je individuálně 
neznám, bych musel do Zdrojů, co jsem si tu Stáhnul, si Připomenout, ale to bych si Přepnul Mozek, tedy až za 
chvíli... (už jsem vychladl a jen doplňuji) třeba G.D.z V.T. neznám vizuálně, z textů se dá posuzovat, že je 
celkem spravedlivý... Třeba Able Danger je Pyšný, a je to Žalobce, ale poněkud zmatený, v porovnáním s ním 
je VT serióznější...) 
 
K té Různé Symbolice USA - věděli jste, že Columbus znamená Holubice ? (Inu, Země Holubice to zatím není... 
District of Columbia jsem hledal význam slova "District" asi z latiny, teď si to nepamatuji)... A ovšem - kdo tam 
mezi Virgin a Mary strčil Kosočtverec, a Propíchl ho Uprostřed Falem do Vajec...? A tu část z Virgin vrátil zpátky 
pro trh s otroky? To není pěkná Symbolika pro Křesťanský stát, ne, není... Geometrický plán Washingtonu je 
složen z různých magických a pentagramových hvězd, a třeba z šesticípé hvězdy nad Hlavou (nad Kapitolem), 
Mall je (východem tedy Hlavou nahoru) dolu obrácený kříž, v jednom vrcholu WH a v dalších další 
monumenty... Ne, to není Pěkná Symbolika... A dělali to Zednáři, tam se to ví... (angl. Mason) (Ostatně na $1 - 
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je Pyramida bez vrcholu, už si nepamatuji, možná Bez Boha?, je tam ale místo něj Luciferské Svítící Oko (Lucis 
fer*, v LOTR to naznačovali Sarumanem, já nevím, jestli to existuje, ale takhle se to obvykle znázorňuje, já ani 
tu sérii neviděl asi celou, ale četl jsem to, ale tuhle ukázku jsem z toho zahlédl), a ($1) na Vrcholech Šesticípé 
Hvězdy je napsáno MASON... (nevěříte-li, běžte si to najít, to není tajné...) 
 
(K tomu na okraj, na RT (do jeho Minulosti) se podívejte, co jsem považoval za Seriózní Médium (o Západu a 
Blízkém Východu) (a ovšem jejich Videa sleduji jen Vyjímečně, a ovšem oni tuhle Symboliku nešíří... ale čtyři 
do diskuse si pozvou z obou stran, to třeba CNN nedělá) (u nás OVM vyvážené fajn), zprávy původem nejen 
(občas) z Ruska, ale především Dávající Prostor Západní Opozici proti Režimu, Vyvážovaný Prostor pro různé 
strany... (tedy - tam chodím pro seriózní a vyvážené informace od Americké Opozice proti Establishmentu, ale 
Rense (sice Ufolog, ale má přehled o zdrojích a dává prostor establishmentem nežádoucím, a ovšem u Rense je 
dost zajímavých analýz) je mi svědkem, že i on si RT vybíral dost) A ovšem i tam (RT) je Šéf-Redaktorka M.S. 
zřejmě židovského původu a jako ukázka, že jsou i čestní (a nestraní třeba jen Izraeli proti Palestincům, i 
popisuje různé problémy) -- a možná především ti, co jsou méně vidět...?) (K tomu na okraj, u nás v ČR už 
jsme Židy Asimilovali, slovo "žid" je skoro sprosté slovo a urážka, protože tady nejsou pyšní na svůj původ a 
normálně mezi námi pracují... A ostatně, k nim se jich přidalo dost po Bílé Hoře, když utíkali před perzekucí... 
(ono to tu geneticky možná není tak úplně rozdílné) Tady už si Žlutou Hvězdu a Černý Klobouk z Duše sundali... 
V USA ještě ne, protože tam jsou leckterá Média dost Jednobarevně Obsazená, ten Kartel není na první pohled 
Vidět, ten se ale třeba pozná ve Statistice... Jak jsou která Média obsazená, inu, Kolektivní Anonymous to ví... A 
má to ozdrojované... Ale ti mají různá špatná řešení, různé příměsi plevelu... 
Inu, Informační Perly se hledají Především v Blátě... A je to Špína, protože ale bez ní by to nešlo... Třeba toho 
Crawforda - byl na nějaké Alternativní Wiki, protože do té hlavní by ho Nepustili... A i ten tam měl Chybku, co 
jsem dostal po Měsíci Luštění (abych vyvracel Lež jiných) ve Snu, jedním slovem při probuzení...) Bylo to 
"Spojitost" ... (Cigaretou se jdu Zamyslet potichu, tělo dělá něco co umí, aby srdce příliš nebušilo, brzdí to..., 
ale mysl to tím uvolňuje... Anežka třeba Plete Ponožky, tedy neviděl jsem to, ale dostala Jehlice na Pletení od 
těch, co zřejmě viděli...) (Já tu dloouho chodil a v duchu vysvětloval a povídal, tak jsem tuhle příležitost ne 
zcela plánovaně vlastně zneužil, abych inverzně, doma potichu povídal do klávesnice hodně nahlas (ne, vy ten 
Informační Dopad zatím nedoceňujete, a já se nesoustředím lépe, abych dělal něco konstruktivnějšího - třeba 
to piplal korekturou), aby to aspoň teď bylo prospěšné pro Vás...) (Ještě doplnění - Krása Čísel je v jejich 
Významu, asociace... Ale vy si nezaplevelujte malé jednoduché číslice implantováním umělých významů, 
alespoň ne zbytečně... Ty totiž mají také Velkou Váhu...) (K tomu třeba, Hexagon je Řád, ale ta Dvojhvězda je 
Dvojnost - tam i tam... (Jenže ne té šipce nahoru sedí zatím černý klobouk...) A ovšem ten Symbol Řádu 
(hexagon) ušpinili Špatnou Legendou (SW) s Velkým Dopadem Schválně... I tohle je Informační Magie, a s 
Megafonem ji Zneužívají, a Lidi se Veselí z Cukrátka... A ovšem, jako kdyby to nebylo na Obalu Napsáno, kam 
to lid vede...) 
(Zase jen odbočuji a ani nechci kontrolovat tu "Rošádu Zodpovědných", tohle se od boku nedá... Ne, já 
Zodpovědný za Moc nejsem...) (Commit, 81556 jsem netrefil, 181223a21i -- můj den končí za úsvitu, tedy když 
vstávám začíná nový... nejsem nyní unaven...) (jen asociace - metr knih, ale třeba ty o alchymii tu nenajdete, 
těch jsem celou náruč odnesl dobrému příteli, byly pěkně barevné... nečetl jsem je celé, jen kousky, texty v 
tom pro mě, též chemika, nebyly srozumitelné nebo přijatelné... i ty mi zhořkly, jen barevné obrázky a bludy... 
inu, mýlil jsem se... tedy ne tak docela, ale právě proto to tak je...) (A pak kromě kontroly jsem to tedy ještě 
vylepšil zdůvodněním...) 
 
Víte, ale Židi nejsou Váš skutečný Problém, tedy jsou jeho Trojský Kůň, ale to jen proto, že mají na 
své dvoj-hvězdě Černý Klobouk ! 
 A mstít se jim nelze, mají Moc, ale Nás Mají Andělé Rádi, a Židy tu Trpí (mají k nim neradi ale toleranci), ale 
židi si ten Černý Klobouk z té Své Hvězdy mohou Smeknout, až to Pochopí... ! 
 
A ovšem, ne ti s Černým Kloboukem jsou Problém, ale jiní z nich také Šíří Perverzi (tedy s tím začali (mohu 
ozdrojovat), a tlačí to, ale ti v Izraeli se s tím sami tolik nešpiní), jenže vám tu mezitím Vychovali celou 
Generaci z Dětí, která tu Perverzi Šíří s Nimi. Takže problém Perverze se Rozšířil i na Nežidy. Vy Pochopíte Sílu 
Univerzit a má to Cenu (jedné vaší) Generace a napravovat se to ještě několik Generací bude... Takže to 
"kouzlo" na očištění Univerzit, je "Zkažený Pedagog", ale vy je teď nevyhodíte hned, a tenhle problém již s 
Geny Nesouvisí Personálně, ale Historicky (a zejména Historické Viny tu Promíjím Personálně), ale vyberete si 
Školy, které jsou Zkažené Méně, a ony si to Administrativně ty Školy Uvědomí... Židé - v Izraeli ale Univerzity 
Nekazí Studenty Tolik... 
 
Víte, a dle mého názoru, Médium (televize), kde jako Moderátoři (Hosts) a Manažeři je víc než X=50-75%? židů 
a černoši, by mělo mít v Logu Žlutou Hvězdu. Kartel. 
(Inu, jsou v USA Média, která tedy nejsou vyvážená... A Lidi to neví... Ať si mohou Vybrat Informovaně. Nebo 
ať to není Jednobarevné... U nás máme Média, která sice také vedou Židi, ale jsou Pestrá a zkažená jsou o dost 
méně, než třeba CNN...(inu, zkaženější lháře než CNN zatím neznám, ale já lháře nevyhledával, na mě jim bylo 
žalováno, a inu, nejen že lžou, ale i personální seznamy má Anonymous ozdrojované) ) 
Jenže ty nelze Vybít, i když víte, že Zkažení jsou na Obtíž, jsou jedni z Vás a také jich většina Dýchá s Vámi... 
 
K Tíha Zodpovědnosti (mé) - víte, už když jsem tu začínal, věděl jsem, že na mé milované Pražany někdo 
míří Jadernou Bombou (a Proroctví jsou také a Rozšířená, ale Poznal jsem Kdy - Brzy (musím to zastavit včas) - 
ale pak až když jsem to dělal, tak Zjistil, že až kdybych to Zkazil), aby to v případě, že to zkazím, vygumal... 
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Ne na Pražany, ono se to Dalo Vygumovat i s Češtinou (víte, a ta Proroctví tam taky Byla) a před tím jsem se 
tedy Pojistil Jistě (Já Jsem Robustní) ... Vy tomu Nevěřte, jsou tu i Proroctví, která měla Jiný Účel než se 
Naplnit, vy Mocní to Nerozporujte, nebo inu, já vím i víc, ale nechci to uvolňovat, takže když jsem si takto 
myslel, že víc už oni mě vydírat nemohou (jenže to jsem ještě nevěděl, že to je kvůli mě, ale prý nějaký Mocný 
na Balkánu po Francii a pak Velmi Rychle, takže tohle Zastavovat jsem Spěchal - protože "blbé zlé proroctví" a 
najednou "hele, ono fakt startuje"), tak jsem se jednak zajistil, že odtud od Pirátů nebudu vyhozen, že mě 
Lékaři nepošlou do Blázince, a Navrhl Vyjednávání, a protože mi Došlo, že Mocní mají Moc a tu nelze Rošádovat 
nejednou, protože ti Zlí by se Bránili, protože se Bojí Spravedlnosti, tak ji Udusili, takže je Nejdřív potřeba ty 
Staré Řetězce Vin Přeseknout se Zárukou Milosti, inu, Lid to Pochopí, protože Jinak to Nejde... A ovšem, i s 
tímto Vědomím jsem ani Všechny své Bližní z Prahy neodvolal (a jen jsem tu pípnul, že já nemůžu křičet Vlk), 
inu, nejen Vánoce a tak, ale Některé sem Andělé Poslali Sami, oni sem Jezdí Běžně a i na Vánoce 24, protože 
Dárkujeme se obvykle až 26, jak se rodiny vystřídají s 25, ale dnes 23-24 na mě teprve dopadla Tíha té Rošády 
a Milionů Vyhozených Američanů a zablokovaný Rozpočet - s Tím Nespěchej, není Důvod Spěchat!, ale zas Tíha 
1e9 Křesťanů Světa - ti to Chtějí Mít NaČas, jak Zpívají, protože jsem si Všimnul, že Kvůli Předchozímu Spěchu 
to Vyšlo tak akorát, a inu, leccos jsem našel až den Předtím, a něco bude Velmi Potřebné a Zajímavé, a něco 
bude Velmi Velmi Potřebné a (zdánlivě hodně zlé) Hořká Pilulka, a tu jsem také zjistil až tak předevčírem, když 
mi Došlo - Židi Herodes Nejsou (jak jsem se předtím domníval a proto jednal předtím), oni Ne... Pod tíhou 
zodpovědnosti: "musím zastavit" se spěchá ale s rozvahou robustně, a pod tíhou zodpovědnosti "nechci chaos" 
se váhá a je to fakt těžké rozhodnout (a vy je chcete peskovat za drobnosti, že jednou někde klopýtnou, Justicí 
a Kriminálem?), s rozvahou ale neotálí se věčně... (Protože tohle Justice USA nepochopila, kdy a proč v čem 
blokují Trumpa - Exekutivní příkaz, který hrozí rizikem, Justice nezastaví předběžně... ale mě tady nemusíte 
zastavovat, já jsem Dobrý a Robustní a Černobyly Civilizace (nepřeháním, nevěřte, buďte robustní) chci 
Zastavovat Včas Informační Terapií, (protože Leckdo je Vidí, ale Leckdo brání to Regulovat Včas), já nechci Lidi 
strašit, já jim Chci Otevřít Oči Včas ale Robustně...) Asi tolik - Tíha Zodpovědnosti... (a inu, já 
černobyl,čas,robustnost a leccos studoval, ale v době Černobylu jsem dostal ve snění gravitaci a tvar vesmíru, 
protože to jsem studoval tehdy v dětství z Gamova, a víte, pro křesťany i racionální: já mám ty pečetě, vy je 
potřebujete,poznáte,a budou prospěšné) a nikdo s Rudou Knížkou to tentokrát nenařídí zkazit (jako Chb), ale já 
tu jen napíšu informace, a vy si je robustně uvolněte, protože ale už na ně čekají a přijdou se vás zeptat, kde je 
máte, a vy nechcete, aby se vás přišli zeptat zase Křižáci nebo Fanatici: Proč?!) 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od P.A.Semi » 25 pro 2018, 18:22 

(stream25) (tohle jsou posbírané ústřižky, co přetekly z předchozího textu 9 11, já to nemažu, já to tu skladuji 
v časové ose, a různé drobnosti jsou z toho jen různě banální (a ty náhledy a logy pirátů jsou mi svědkem, že 
to je napsané dynamicky -- protože se to rozumně rozvíjí do stromu, ale proto to nedělám, já to jen doplňuji a 
nedělám v tom zmatek nebo neztrácím čas učesáváním, inu, ale i protože obraz stromu, byť plochého), a jestli 
jsem něco smazal byť do logu ClipBoardu nebo PrintScreenů, tak to mělo důvod, že to nechci uvolňovat, a 
celkově zde pokud něčemu z toho nerozumíte nebo to nejde zatím přijmout vaší logikou, tak to není pro vás, 
a ...) (znovu jen podotýkám, že rozhodné verze jsou na ουρανου Uranus, ale já to pojmenoval podle planety a 
je to počítač, a že rozhodné verze jsou v Češtině a do angličtiny nebo ruštiny se to dá překládat různě nebo dle 
uvážení jenom kusy, zatím, ale ztratí se tím některé dvoj-smysly, takže expandovat to do cizího jazyka nebude 
jednoduché, ale já to proto tak nedělám) (K tomu podotýkám, že jen asi zdánlivou shodou okolností ten klíč 
jednoho kamene svorníku klenby jsem dostal ve slově Spojitost ve Snu, takže se nedivte, že je to tu také 
spojité...) (a ovšem, IT vám vysvětlí, nebude to ani potřeba?, jak se dá použít stream,metadata a stromové 
strukturování plain-textu (ale ti nechápou proč, ale inu, protože jsem do toho dopisoval a rozvíjel, ne nemá to 
uvážení měsíců přípravy jednoho textu, ale čtyřiceti let přípravy člověka na dobrovolné maximum do šířky, ale 
pro normální lidi to cesta není), které jsem tu ve spěchu použil ale ne zneužil) (a inu, proč je tu propletené IT s 
Mystikou? protože to také Máte Ve Světě Propletené Dohromady, i když jsou to různé cesty pro různé lidi, a 
něco se dá říct i řečí čísel -- můj obraz Nerovnost je mi svědkem, že já umím být i nelegální v řeči čísel, takže 
jsem ho radši moc nešířil, Kotleba je vám svědkem, že je to tak, za některá čísla i když jsou na charitu 
potřebným se na slovensku soudí a není to spravedlivé) (a ovšem, vyspal jsem se po dvoudenní práci (pár 
hodin asi tři, ale jsem bdělý -- luplo to a přeskakují písmena), a poznal tíhu zodpovědnosti ale mě to nezastaví, 
já musím pracovat, tedy to tu zapsat a předat, a má to jinou kvalitu než ten text ve streamu pod tím) (teď jsem 
si vzpoměl, že místní rabín (takový fousatý přátelský kněz u husitů, ale když jsem se jednou zmínil, že 
překládám z hebrejštiny, tak mi něco řekl dost plynně, a já jen vysvětlil, že to umím jen písemně se slovníkem, 
a už jsem radši nic neřekl, on je tam ale PK v Emigraci, přidělený snad ještě od totality) mi na mši předával: 
"třetí svíčka růžová" (!)? (je advent, tři tam hořely, ne, to nebyl grafický symbol, ale vykřičník v závorce, že je 
to důležité), "hlavně symbolicky" (tohle řekl, nebo "ať je to hlavně symbolické"), v polovině mše došly noty 
varhanici (půl jich prý zapoměla někde doma, ještě se to nestalo) a už jsme jenom recitovali a byla to škoda 
(tedy mě to bylo líto), ale já to vím i bez nich, že zpívat je prospěšné (jestli mi to tím chtěli vsugerovat?) -- 
protože u našich husitů kněz přednáší a lid ty odpovědi zpívá ale trvá to naučit se je, to se jede podle knížky, i 
když je to tu farář, varhanice a pět lidí, obvykle deset a někdy i dvacet, inu, tady (Čechy) je religiozně 
odbarvená zem alkoholiků, ale žene se do číny, (ale je tu prostor i pro druidy), ale my jsme symbol mostu, a k 
tomu - Slunce Světa je 1, ale Slunce Čechů je 7, a po je nám svědkem) 
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(stream25) (FBI,CIA,NSA rošáda - smysl - FBI bude bílá, protože nebude gangster, protože pomáhat a chránit, 
CIA bude šedá, ale proboha ať už nám po celém světě neškodí, a NSA je černá skříňka a dělejte si s ní, co 
chcete, ale zlá nebude, FCC (je to svoboda drátů a adres?) je zcela neutrální, všem to bude odpuštěno, jak byli 
předtim zlí a špatní, protože oni jsou jenom figurky a Sloužili Režimu (a kdyby ne, byli by umlčeni, takže by 
nemohli dělat nic prospěšného mezitím) a na Lordy stejně nedosáhnete a nebudete se jim mstít, ale ti, kterým 
by ti, které z vašich kongresmanů vyberou 11 (váš kongres v celku není nyní usnášeníschopný a je jen modrá 
proti červené) mí 3 důvěryhodní (oprava - mí X a protistrany Y? -- já jen umím ukázat a leckdo to vidí, kdo se 
nebál jít proti Špatnému Režimu, i když to bylo Nevýhodné, a kdo byl opravdu Upřímný, protože jako Lidi to 
Umíme Číst z Mimiky a Očí a nepotřebujeme technický detektor lži (ale prý jim můžete snímat teplotu nosu 
infra, ale někdo může mít rýmu) ), jejichž důvěryhodnost bude zřejmá i Lidu i Vrchnímu soudu na všech 
stupních -- protože tohle je o Obnovení Důvěry, protože Půlka Lidu ve Vás Důvěru Nemá a vřou až spravedlivě 
vybuchnou, a Půlka Lidu je Zfanatizovaná Lháři, a ovšem - důvěryhodnost volebního systému USA je pohledem 
odsud z Evropy fakt tristní - já na ty podvody můžu ukázat - třeba "ballot harvesting" je svinstvo (tedy 
"odporné" a "zlé") a z logiky voleb lze říct proč, ale vaše média jsou Svědkem, že to bylo Zneužito týden po 
volbách, naopak "volitelé" dle států je spravedlivé řešení, lze to vysvětlit že různé státy jsou různě čestné a 
nebudou si usurpovat víc moci větším počtem hlav třeba nelegálů, třeba California prostě má strop na 55? a je 
to dobře ) 
(remark25) (Je to poněkud drzé vůči všem filosofům (omlouvám se), kteří se roky s knihami pilují, že to já ITak 
nastrukturuji za týden zbrkle.) (Nešlo to neudělat nezbrkle. Já tu Knihu předtím smolil čtyři roky, aby leccos 
napravila, ale nikdo ji nečetl...) (Já sem nepřišel teď dělat filosofii, ale zabraňovat katastrofě.) (Jako bonus, inu, 
to je ve frontě.) (Já nechci nikoho z Filosofů zahanbovat a bylo dobře, jak jste vychovávali civilizaci, jen je to 
ukázka, že to jde i Jinak a Skloubit s Modernem.) (Protože to nyní bylo nutné.) (Protože jsem to nejdřív dlouho 
psal 23, ale váhal s korekturou 24, která brzdila zbytek textu z 23, který je důležitější, protože jsem pořád 
váhal s tou korekturou, tak jsem ji obcházel okolo a našel leccos zajímavého) (Někdo to bude muset 
vysvětlovat...) (Zde ty číslice, nevím, je to datum.) ale křesťanům to je ukázka, že z důvodu nutného mého 
spěchu nyní (pomalu jsem to zkoušel předtím) to vzniklo jako stromově-strukturované (sic!) s časovou osou... 
(3D-text - do šířky, rozvíjet, průběh -- ale já to proto nedělám, já to v tomhle spěchu prostě potřebuji použít 
jako prostředek) (Je to "balící papír", a "dárky" jsou v tom pro leckoho různé - ne ty, které jste očekávali, ale 
ty, které potřebujete, ale ano, ty, které jste očekávali, ale jiné, než jste čekali... to poznáte...) (zabalené do 
"tapety" to byla původně obrana, aby to hned někdo nečetl zbrkle, a ovšem já to nemám čas najednou psát, 
uvažovat, formátovat, přepisovat, dělat si sazbu, grafiku atd... tohle jsem už 4 roky (ne celé, postupně cca od 
Majdanu) dělal před tím, toho je v různé kvalitě 642 stran Kniha na pi alpha cz, a ta předchozí verze je mi 
svědkem, proč a jak jsem se k tomuhle počtu stran dostal z toho předtím... a zabalil jsem Bibli (kus) s 
Einsteinem dohromady, protože obojí je to důkaz proti těm druhým, tak aby nedostávali výhodu zadarmo? a 
přidal k tomu své texty, protože to bylo potřeba říct a udělal jsem si tím pódium, tak ho použiju pro dobro... 
(remark25) Ke křesťanství mě poslala postupně Alchymie (hezké obrázky - jsem tehdy viděl), pak Kabbala 
(logicky strukturované) a E.Levi (čaroděj, ale někde zmínil, že nejlepší magie je křesťanství s trans-
substanciací... tak jsem nechal Leviho (jo, ten byl taky problém, zas jinak, ten tu zasel ten Tarot původně) a šel 
za křesťanstvím, i když špindíra ("špinavec"), ale aspoň pokřtěný v dětství - taková vstupenka... (proč bráníte 
vstupovat polo-čistým? svatí jsou v duchu, ne umytím):aha (křtění dospělého je spojeno s důkladnou 
indoktrinací, která ale může být prospěšná, ale já byl čaroděj alchymista a ovšem heretik a indoktrinovat 
dogmaty bych se nenechal) ). A ovšem jsem chtěl hledat nějaký kód v Bibli ale vzdal jsem to, ale aspoň se 
naučil hebrejské písmo. (na těch mých obrazech je hebrejsky jenom Jehoshua jako IHVH s vloženým Š jako 
Duch (na Ježíši, nad Kartami a zvířaty zjevení, ale ty karty jsou nedomalované, protože jsem nevěděl, co tam 
má přijít, a je to čtverec postavený na roh, narozdíl od ostatních obdélníků), a pod Fénixem sedí smutně člověk 
a kouká na hebrejské Adam -- je v rohu nedomalovaný, já nenechával žádné bílé místo na plátně, leda když 
jsem to nedodělal). Když uvažuji, tak první obraz měl být dost velký motýl, ale nedomaloval jsem ho, (pak jsem 
si radši kupoval menší plátna), ale řekl jsem si, že ho domaluju nakonec... ten motýl - imponoval mi asi nějaký 
malíř dole v Rubínu na Malé Straně, já byl povaleč a tulák co odešel z domova v 18 a toulal se v Praze... 
Poznal jsem leccos ve Zjevení (já tam byl vypravěč), tak průběžně... Ty církve na začátku skoro poznal v 
2012... Ale 2014 jsem vyřešil Einsteina jako Astronom, ale ti to Odmítli, tak a protože v tom je Důkaz Existence 
Boha, tak to neodmítnou, protože tady tím Velkým Třeskem Gumují Duchovno... Ale, inu, na velkou kvadraturu 
(planety přesně do kříže), to bylo naposled před 800 lety za Františka, a předtím za Scholastiků, jsem dostal 
"nápad" - a ano, i pod vlivem konopí u této příležitosti a po delší době, a cestou lesem, že mám udělat slovník a 
program na překlad jmen v Bibli, a mimo jiné, důkaz na to mám fotku, protože já si to napíšu na papír a 
vyfotím -- ale mohl jsem si to připravit předem? - aha... nepřipravil... aha, tak na to bude potřeba předchozí 
foto toho papíru, kde byl vedle jiný text a tady volné místo - podívám se... je to IT řešení na program na 
dosazování jmen do Bible, a ovšem je zapsán Elfím Písmem (adaptovaným na češtinu s diakritikou, to používám 
buď když chci něco schovat až možná jednou - různé naivity ale, nebo pod-vlivem) - já se připravoval na 
Gandalfa od mládí, ale pak toho nechal a jen tak nějak žiju...) (když jsem se vrtal v Alchymii i Kabale - 
alchymie měla pěkné bláznivé obrázky a já byl tehdy bláznivý malíř - víte, sliboval jsem si, že až na to přijdu, 
tak já to takhle zatajovat nebudu, a mé upatlané leckdy-pod-vlivem rádoby-alchimistické obrazy mladíka (ne, 
smysl v tom nebyl, asi...) tehdy v mládí jsou mi svědectvím, kdy jsem se začal učit hebrejštinu a proč -- což 
vidím nyní, jaká slova tam jsou a od kdy... pak jsem malovat přestal, nechal si to vyfotit po výstavě, a někde 
nechal ve sklepě v paneláku - už to určitě vyhodili - jako já nevím, zvláštní kýč... inu, ta informace je tam jen v 
souboru a stačí na fotkách a důležitá je ta číslice s ročníkem, S a elfí G, to jsem ani nevěděl, proč to vlastně 
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timestampuji... inu, jsou mým svědectvím, nejsou výtvarně hodnotné... dva tu mám, jeden já a jeden jsem dal 
bratrovi, a i ty jsou mým svědectvím, co jsem si z téhle kolekce vybral zachovat...) 
 
---------------- ---------------- 
(stream25) // to 23 .. 25 na začátku řádky je jen datum!, 25 to znovu rozmýšlím a komentuji (k tomu 23? 
vysvětlení - já měl 24.12. jako přestupný den a dělal jsem ještě z 23... - kde je to důležité a já jen zdržuji -- 
není kam spěchat, do večera to stihnu, číst se to bude někdy třeba na jaře, nevím... tady je to teď v klidu a 
dobře schované na dobrém veřejném místě -- inu, Spali jste, Duchovně, přišel jsem v Noci, nikdo to nečekal 
(ani já ne takhle), a budete otevírat oči, a tohle je to bláto... digitální bláto... a pochopíte, jak programují 
Legendy Civilizaci, a přestanou (Hw etc) šířit širokoplošně Zlo ve Zlých Pohádkách, Bombasticky a s Velkým 
Dopadem - třeba StarWars... Velmi zlá sága, ale taky se mi líbila... Dokud k tomu nyní nepřidali zlou Smear-
Campaign proti Prvnímu Řádu. Všem vám tu Ukradli Dobrý,Správný,Super-Přirozený symbol Hexagonu (od 
aromatických látek přes úl až na umělý magnet na pólu Saturnu - moje domněnka) (aha, Saturn a prstenec - 
podle mě, nevím, diamagnetická (a přečištěná) voda se drží v prstenci (magnetická láhev, filtr na vodu, kameny 
se rozlétají pryč, ale voda tam drží dia-mag-neticky -- moje teorie asi měsíc stará, jistý si nejsem, já zkoumám 
planety), protože jediný Saturn má dokonalé (beze sklonu) magnetické pole, které nevibruje jako u všech 
planet s rotací, a má na severním pólu hexagon, na kterém je korunka šestiúhelníkových astrálních září, a 
zdůvodnění vědců a simulací není validní - kdyby to bylo přirozené, byl by všude, nebo aspoň na jižním pólu 
toho Saturnu... ne, přirozený tam ten hexagon není... a mýlili jste se, Saturn tedy není negativní planeta... 
(Ostatně, podobnost Saturn a s-t-n je náhodná, nesouvisí to lingvisticky, i když anglickou výslovnost to má 
skoro stejnou) Aha - Hexagon je Symbol Dokonalosti a (dobrého) Řádu), a velmi tučně v očích Stamilionů 
na to (Hw) napsali: Zlo Bílých (jaké měli přilby? a zorganizovaných atd, kterým tam vládla velká příšera, které 
ti veselí liberálové z diversifikované periferie přijdou zničit). A já na to velmi tučně napíšu: Lži Židů! - a opak 
filmu je pravdou! (tohoto novo-dílu, který nalepili na úspěch), těm diversifikovaným liberálům z periferie vládne 
velká příšera v duchovním smyslu (perverze ž. a rozklad)... (asi bych je měl rozlišovat na Ž a ž - protože v tom 
je rozdíl a oni spolu nedýchají) ) (K tomu poznámka, "dýchat spolu" je ustálený termín, který znáte, ale 
znečistili důležitý pojem špatným významem, když zametali vraždu Kennedyho - od té doby šíří smear-
campaign "conspiracy theory" -- dost z nich je do určité míry pravdivých, ale některé i šíří blázni, a některé i 
jsou šířeny schválně, aby ten Termín živily...) (K tomu poznámka, že je hexagon symbol úlu a to je v přírodě 
jedno z maximálně dobrých věcí vím dávno, bratr je včelař, proto mi ta nová SW tak vadila, jak zneužili 
popularitu staré série na propagaci velmi nebezpečného bludu hodně doširoka do populace... já ten film ani 
neviděl, mě stačila upoutávka, nebo to někde běželo v hospodě, já nevím... kouknu, vidím centrální symbol, a 
je mi to odporné, obzvláště tím širokým dopadem...) 
Tak ještě k WDC [[ administrativní rozdělení (administrative division - z wiktionary) holubice, zednář 
Washington tam mezi Virgin a Mary dal kosočtverec (tedy čtverec na špičku, o hraně 10 nebo 16? mil), a 
p.h.u.F.d.V. (ta vejce tam možná dřív nebyla, ale teď tam jsou), a Pannu vrátil pro trh s otroky, Mary si zednáři 
nechali (pro to administrativní rozdělení...), ale zaplnili ji ďábelskými pentagramy, šesticípými hvězdami nad 
hlavou v baalovi a dolu otočeným křížem ]] je překlad názvu a popis základní symboliky toho města. A ovšem, 
jak se města rozrůstají, tak do hranic přiberou těch kopců i víc než jen sedm, ale Washington má pevně danou 
hranici, a těch sedm kopců (kolik jich je?) je dost plochých... Inu, Američtí křesťané (poměrně křesťanská 
země), hřáli jste si na prsou Hada, a to jsou Zednáři (ne, ty, co tam vidíte, jsou jen nastrčené figurky -- v USA 
je zednářství dost rozšířené), ale ovšem mnohem horší problém je podle mě liberální California a Hœllywood (to 
jako to "e" je schované za tím "o", protože ten je "helly", není "holy"...) 
 
Jestli oni se v USA nedrží toho bláznivého Imperiálního Systému Britů míle-palce-yardy-gallony tak proto, aby 
se zachovala ta délka hrany WDC? 
USA - NASA already works in metric system, because almost whole world works in metric system, because it 
has logic, but "mile gallon yard" is technical medieval age conserved from British rule... You did not leave 
British Rule yet, and Your "administrative division" of Mason Washington is still under british lords? 
 
------- ------- ------- 
25: Na okraj a vysvětlení - v USA je problém s takzvanou "pedofilií" na různých stupních různě podezírán a i 
rozšířen (a ovšem v UK asi taky ale nemluví se o tom tolik), a různé stupně jsou tím vydírány... tam to je 
"ožehavé téma" a já studoval nejen ale i "pizzagate", a já především chci chránit malé děti (především před 
zkažením), ale i zachovat presumpci neviny (protože smear-campaign... (believe survivors - ne. to lze 
zneužít.)) (k tomu - May prý někde ztratila velkou db CP na poslance (je to pomluva?), než ji zvolili, tak ať ji 
ztratí úplně a vydírat s tím nebude) ( prý asi tak 2-3x, když někde přestali podporovat Clinton do jejích Fondů, 
za pár dní tam vypukla čistka na pedofily za CP -- zajímavá souvislost, že? třeba v Norsku (ty další bych musel 
dohledávat)... -- možná to je omyl, já to někde četl -- ne abyste ji Soudili, ale abyste se Zamysleli nad 
prohnilostí Systému) 
 
25: Pedofílie se jmenuje asi Pedosexuálie (Pedophilia is rather Pedosexuality - and it's not Philia...) Ale jak 
to píšu, přeskakují mi prsty, a to "x" tam vypadlo, jen jsem napsal pedoseuálie, opravil se a zamyslel... V tom 
je ten důvod, aby se ten termín schoval před dětmi... Je to Ostré X... To se před dětmi nevytahuje... Možná tam 
je "fília" aby se před dětmi nemluvilo o sexu...? Je to ale "věšení bulíků na nos" - obelhávání, když se to 
nepravdivě zatím jmenuje Pedophilia... Víte, já mám Děti Rád. Dokonce jsem tu nějaké i pohladil po vlasech, 
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ale normálně se stydím... 36k porn-fotek se nestydím za sebe, ale nechtěl jsem kompromitovat, kterými jsem 
se tu skrz pořítač kochal... Inu, biologie a zdrženlivost jdou dohromady těžko... (A jak podotýkám, intenzivně 
porno ve velkém, me fyzická žena prakticky nevzruší, a trénovat to, inu, když už jedna přišla, protože ji 
svědomí honilo, a stejně byla děvka, ale moc spokojená nebyla... Já vám to porno nedoporučuju, aby to 
nevypadalo jako R na P, když se k tomu tady přiznám... Ne, o tom jsem se nepřiznával, protože svou ložnici 
máte doma, a za úchylky se člověk stydí a nechlubí se jimi... Inu, měl jsem úchylku kochat se krásou žen, 
včetně toho, že do těch fotografií maluji, to je vzrušující, a i ulevovat biologii, a ze 7 mých žen, ani jedna nebyla 
panna, (tedy jedna, co mě fackou zachránila před pomalou sebevraždou, ta panna byla, i jsem s ní měsíc 
chodil, líbali se a snad jsem se jí dotknul na prso přes svetr, ta panna i zůstala, protože chtěla jít studovat), a 
odhadoval jsem, že medián měly někde lehce přes 16, můj medián 19, a kolik bylo té nejmladší, která mě 
svedla a uvrhla do drog, ne do konopí, do horších, (tedy po nešťastném rozchodu s první, na jednu pomalou a 
průběžně i cílenou cestu sebevraždy vypálením zevnitř) ale nikdy jsem si nepíchl injekci nebo P atd., tak kolik 
bylo té si odhadovat netroufám, bylo to potmě a já věřil, že jí patnáct je .) -- Zase jsem to zaplevelil 
nesmysly... Inu, milé IT, viděl jsem 3D text, ale on to je 4D text, další rozměr je Smysl a jeho Hloubka a 
Závažnost, já především hlavně Skicuji... A není problém na Skicu obětovat vteřinu foťákem nebo 100 hodin 
práce... Já celý život dělám hlavně Skicy... 
 
234:(Jen na okraj, tady když si třeba při diskusi s různými sousedy ulevím poznámkou nad různým smilstvem, 
jak je to v USA rozšířené, tak mě zastaví protestováním, že před jejich třeba dvouletými dětmi, které tomu 
stejně nerozumí, se o tomhle mluvit nebude... A ovšem před staršími také ne...Naprosto ale zásadně minimální 
na vysvětlování sexu je 7 (do těch prvních sedmi let to nepatří, dětem oči zbytečně neotevírejte, vnímají i 
Legendy Pohádkově, i ... prostě leccos jinak), ale lépe by to vysvětlila moje Moudrá Paní A., ta s Dobrým 
Ovocem, odkdy je to správné ... ) (Poznámka: to se pozná i fyziologicky, kdy začínají uzrávat tělesně k 
dospělosti) 
234:(K tomu asociace - zajímavě vypadající rohatý démon (ne, nepřeháním, popisuji, co znají z fotky), jen 
karikatura ženy (prý transvestita -- ono je někdy důležité věci správně pojmenovávat, aby to bylo zřejmější! 
"transvestiti"jsou "karikatury(zesměšňování,urážení) žen na podvádění mužů" (ale ačkoliv to všem okolo sebe 
škodí (zesměšňování,podvod), prý to je naprosto rovnocenné s přirozeným a prospěšným? Rovnost je 
Nebezečný Blud.) - jenže tam s tím začali ve velkém(?) špinit i malé děti u pohádek!), nebude číst dětem 
Pohádky... Ne, ani když se Chlap oblékne do Sukně a Zmaluje, tak to prostě není Žena... Ženy, nenechte se 
nahrazovat těmito Nebezpečnými Karikaturami - protože zejména při takovém čtení dětem Zapisují do Příští 
Generace Informačně!) (Ano, myslím především tu, co na "drag story hour" vypadne jako první v Google 
Images, ale je to jen upoutávka na smear-campaign proti Alt-Médiu Alexe Jonese, každé slovo v prvních dvou 
řádkách je tam slizská hnusná nadávka (a s vloženým vysvětlováním jak pro děti, protože kdo si to čte, je 
gramotný, tam se tenhle level nepředpokládá), dál jsem to nečetl, ale kdyby to stáhli, mám to tu archivované... 
-- ale on to asi zná celý Anonymous, protože jsem si to otevřel ne proto, že je na prvním místě, ani ne proto, že 
je nejhnusnější a démonická (z výtvarného hlediska), ale proto, že jsem ten obrázek z mnoha stran znal bez 
textu a jen jsem si pro něj šel do Googlu pro Url... tedy děkuji, dali jste to na první místo (jsou šmejdi? nebo to 
je projev kolektivní preference hledání přes algoritmy?), ani jsem to nemusel dlouho hledat, tedy asi to bylo 
považováno za nej-reprezentativnější vzorek "drag story hour"...? Ne, ten byl ad-extremum, kam by to vedlo, 
kdyby se to dál tolerovalo - zřeknout se dětí vlastních a kazit děti cizích... - fuj! ) 
 
24: CP - tu zkratku znáte (znají), ale problém je především Opačný ! Inu, fotka nahého dítěte (nesexuální) to 
dítě nebolí... (inu, je rozdíl, jestli to je nevinná ale nahá fotka, nebo když bylo přiměno se předvádět (to by bylo 
zase horší, než mu to jenom ukazovat) ?) Opačná věc, tedy Ukazovat Porno Dětem je Špiní Do Duše. A tohle 
ubližuje. CP "child porn" je: Ukazovat Porno Dětem a je to fuj!. (Asi se to nedá říct Číslicí Věku, ale pozná se to 
i na Těle, kdy začíná být dítě zralé na Sexualitu Teoreticky...) Kdo chtěl Zavádět Vizuální Smilstvo v kvalitních 
videích Dětem (prý dost mladým?) Do Škol? To byste měli zakázat... Děti se Nešpiní... 
 
 25: Kočky mi tu nasraly do cesty drsně, když to po nich ani z cesty neuklízím (jinde se s tím nezdržuji, že tu 
serou jsou zlé a ubližují mi tím tak celkově, v zimě prý smrdím) ale já je jinak krmím atd... a bylo mi náhodou 
ukázáno, že tohle se zadře hluboko a bude se to těžko uklízet... A ovšem, uklidil jsem to, ale tentokrát ten, co 
to dělá schválně do cesty před dveře, už dostal čuchnout k lopatce a jemně jsem ho nakopnul, ne moc, ve 
strachu utekl, tohle jindy nedělám... Já tu kočkám sloužím (krmím,uklízím), myslí si ony, ale kočky tu slouží 
mě, vím já, a toleruji je tu... Takže se zamyslel, a něco co by mohlo být škodlivého jsem odsud vymazal (nechci 
dělat zákony, na to máte lidi, objasňuji principy pojmenováním) ... 
------- ------- ------- 
K tomu - za mě: je to fakt blbé se 40 let potichu připravovat, nevědět na co, na akci trvající asi týden, a pak to 
prostě zvorat... za vás: tady se to připravovalo o hodně déle a o hodně hlouběji a já to teď zvořu? to fakt 
nechci... 
 
25: Podobenství: Zatímco Ježíš se v chlévě narodil, já jsem v chlévě žil... (Nikdo sem nechodil a já neměl čas 
uklízet...) (A ovšem Hovna Koček uklízím, jen kde překáží v Cestě, ale vy si to budete muset uklidit sami...) 
(Tedy jen na okraj, některé věci tady jsou jen hovna kolem cesty, které nestálo za to zrovna uklízet...) (Ne, 
nemá ten text konstantní kvalitu... Možná je i 4-rozměrný, a ten čtvrtý rozměr je Kvalita nebo Krása Smyslu. 
Víte, ale je to pohlavek IT... My jsme nebo můžeme být lepší než stroje... Protože ty ostatní 3 rozměry se 
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strojem rozebrat dají... Inu, ale jsou v tom hovna koček a kočky jsou tady jako podobenství nebo pozorování... 
Protože mě vědomě do hlavy Andělé nic nedávají, ale naznačují okolo... Nebo mi to tak jen připadá a občas 
přiměje se zamyslet...) Takže z toho logicky, tady je ale i Digitální Chlév... Ne, tohle jsem fakt nechtěl. Ale ... 
Jsem Bordelář a neztrácím čas uklízením... Ale pečlivě třídím odpad a dávám na hromádky... (Víte, a já už 
dlouho vím, že můj poklad jsou ty vytříděné hromádky odpadků v mém bytě, tedy především na těch 
fotografiích, ty odpadky se dají vynést, když je zrovna cesta kolem...) (Na druhou stranu, odpad z účtenek mezi 
recyklovaný papír nehážu, ty prostě mají svou hromádku... Vlastně dvě - ty z kuchyně, kam přinesu nákup, 
nenosím po jedné do hromádky vedle v pokoji... Já nevím... Víte, já tu Žiju Podobenství a ani nevím, proč to 
dělám... Inu, ale odpad třídím jako Ekolog, a Neztrácím čas s uklízením... A klávesnice je můj spotřební 
materiál, ale teď mám zrovna jednu bílou kvalitní čínskou, co vydržela chvíli déle... Periferie bez procesoru se 
zavirovat nedají... Ale jinak i disky jsou tu čínské, tam vyrábí skoro veškerou elektroniku... Tady to nikdo snad 
ani neumí... K čemuž říkám - IT: nenaštvěte si dálný východ obchodní válkou, udělají na vás embargo, ale oni 
si neodříznou odbytiště zbytečně, Křesťanům: IT sem šíří od-duchovnělí lidé z Daleké Asie především, ale je to 
od Američanů...) (Kočka mi šlápla na telefon a myš, když šla přeskočit jmelí toulat se na tu hromadu 
klávesnic...) (sic!) (Nepamatuji si, kdy tam naposledy takhle seděla, občas ale déle než měsíc... Protože ne 
jejím místě teď leží to jmelí... K tomu Skica Foto - kočka na klávesnicích, text na obrazovce, jmelí v krabici, kde 
ta kočka sedá, další text na obrazovce... Já tu žiju podobenství... Ten, co sedí za mnou na židli na opěradle, 
toho jsem předtím jemně čutnul do čumáku a hlasitě mu vynadal (ale tak vynadávám sobě, že to bylo špatné, 
něco jsem smazal), utekl, ale pustil jsem ho... (Jen konstatuji...) Pořád píšu, za čárkou je pár vteřin mezera, a 
tohle ty kočky k tomu dělaly, a mám na to foto... Asi aby nebylo pochybováno, že to je možné... Mě ale mezitím 
přišlo, že to je Protest Andělů o tom, co jsem o těch IT psal, takže to, co před tím byl můj názor o telefonech, o 
tom mé kočky protestovaly ve chvíli, kdy i mě to přišlo dost sporné a že to sem nepatří a že mám škodlivé 
názory... (To ale se pak třeba vrátím o odstavec a kontroluji, ale tenhle kontrolovat NEBUDU, protože tu má 
význam jako Důkaz Andělů a Koček (s malou vahou), a to IT z Asie to je můj názor IT a druida... Tak já nevím, 
co jsem, jsem Ekolog, občas shaman a občas druid... Aha, druidy tu ve vesnici máme také (ale bývalí studenti z 
té Akademie), nefetují, jsou v háji (jen občas) a pěstují bylinky... (Mí dobří přátelé) A jsou velmi dobří křesťané, 
o dost lepší než já - já tu jsem to divné IT co se kamarádí s nimi druidy ale mají mě rádi... Což není pochvala 
mě, ale poučení druhým, že i když jsem pro ně mírně opovrhovaný (a inu, z jejich hlediska ano), tak mě mají 
velmi rádi přátelsky... Tak pro upřesnění - nikdo z nich mi nikdy nedal najevo, že by mnou opovrhoval... Vlastně 
ano - do Kruhu mě mezi sebe neberou a i mi bylo jednou velmi mírně vysvětleno, že když se radí takhle v 
kruhu, tak já mám jít pryč... Jinak velmi dobří přátelé... Ale nejsem pro ně dost duchovní, jsem ITak...(čti 
"ajťák") Ne, to mi neřekli slovy, ale tím jedním činem, že mě poslali tehdy pryč... A ano, jsou o dost duchovnější 
než já... Ještě přesněji - v jejich očích, já tu jen marním čas s počítačem... Jenže, já počítač nemiluji, já ho 
používám. A ano, já tady nesedím 8 let u duchovní práce, dělám tu spoustu zbytečností... Telefon pípnul a 
povídá: Není místo pro nové zprávy. (asi přišla sms s vánočním přáním -- aha! Ne, spam od ?-mobile, který mi 
ale zvýhodňují a ten používám na zlevnění volání. Asi jsem před pár dny dobíjel kredit, tak mi to teď 
připomínají... A poslali to tak dlouhou zpravou, ze ji telefon musi rozstrihnout na dvakrat, ta druha mela jen: 
"cast textu chybi"... Inu, se mnou ti andělé komunikují i přes telefon, (tedy přes náhodu), nebo to je jen 
náhoda... Mě to nenapadlo a tu sms jsem smazal a nevyfotil... Inu, je to duální...) ) 
 
Víte: inu, je to i podobenství: když to potřebuji - oddělit text od metadat, tak si na to vymyslím formu, která 
má logický smysl... A za dva dny později ji sám nedodržuji... I ta forma je pro mě prostředek tu tvořit, i to 
podobenství ale mělo to účel... 
 
Když kouřím, bolí mě těď poslední týden v plíci (tedy když mi dojdou cigarety ale přesto balím špinavou 
rezervu)... Já to ale dlouho přes čtyřicítku neplánoval, a děti nemám. Děti nemám i proto, že když mi došlo, že 
by to tak bylo správné, abych je měl, tak jsem ale věděl, že bych je nestihl podporovat na škole a sirotky jsem 
nechtěl... Inu, mé děti jsou tak jako všichni Kolektivně... (Tedy nemajíc Lásku k Vlastním, obracím ji ven 
Platonsky... Ne, není to pyšné, je to konstatování faktu... "platonická láska" se tomu říká, tak jako 
"teoretická"... nejsem studovaný filosof... ) (a k tomu - na tuhle cestu mě poslalo, když jsem v 5 letech dostal 
takovou starou velkou tlustou knihu schwabachem (takže číst jsem ji nedokázal, ani když jsem se naučil číst,i 
když luštit jsem se to trochu snažil), ale byly po stranách takové veselé obrázky námořníků... a dalo se do ní i 
kreslit... a plášť (měl možná jen bratr, nevím) a prsten z arabely (jsme dostali všichni, nějaká bižuterie, táta k 
tomu udělal kroužky, byl modelář) a tak... já si hrál na čaroděje od dětství, ostatně tu šla ta Arabela 
(kouzelnický seriál) a byla tehdy populární... Přemýšlejte, jakými hračkami a pohádkami posíláte děti na cestu a 
kam... Inu, víte, já Banální třeba filmy nesleduji (pracuji), ale ty Legendární třeba pohádky často ano, ty vidí 
kde-kdo...) 
 
(stream25) Piráti ale nejen - víte, je to trochu ironické, vůči mě, jako čtyři roky při práci (moc jí nemám) psát 
knihu 642 stran z větší části překlad z hebrejštiny na vlastním web-server aplikaci s cizími daty, dokončit, 
vydat, a pak to tu ve fóru jít propagovat, protože to je text pro Lidstvo, ale napsat tu místo toho za týden text, 
který je vlastně důležitější a kvalitnější (ne, to ještě nechápete dost, něco jsem zjistil až predevčírem, teď už 
jsem zase vyspaný a jen píšu), než jak jsem usmolil tu knihu... (piplat se se sazbou, aby nepřetékaly řádky a 
stránky a vycházelo to na sudé listy -- aha, to jsem neřekl, ta Kniha se Netiskne Celá, z toho se dají tisknout 
sešity na tiskárně, na hranách kapitol to nepřetéká, kompresovat mezery, aby se to vešlo, byla rozmarná fuška 
(ale šedé/černé v tom formátoval už ten můj web-server, ale tam je také editované v plain-text se 
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závorkami)... tak tady je to nyní plain-text vydání...) A napsat tu spoustu textu (říkali, to přece nebude nikdo 
číst, když tapetuji), z nichž nejdůležitější je asi pár řádek obalených vatou, a jádro jsou (podle mě) čtyři 
písmena, možná šest ale ty další dvě jdou vypustit... KMVP,HP... (je to kouzlo na nápravu pedagogů, já ho tu 
nenechal, já jsem ho našel, tam, kde jsem ho nehledal, tam, kde dnes snad všichni vědí, že tam je, ale ty první 
dvě písmena jsou cukrátko, to jádro jsou ty dvě uprostřed - a Poznáte Sílu Legend!) Taková ironie osudu. 
 
K tomu poznámka: Tapetovat ve Fóru je ostatním svým Činem Říkat : Tohle Nečtěte... Já tu nejsem příklad, jak 
spamovat fórum... Inu, i máte ukázku, že když spamujete fórum tapetováním, tak nehledě na zajímavost to 
nikdo nečte... 
 
Ale já tu neříkám, jak jsem dobrý, ale jedné a druhé půlce důsledně předvedu, že tou druhou půlkou pohrdají 
neprávem... 
(aha, když říkám, IT, je to i ve významu techničtí lidé - aha Informačně Techničtí Lidé a Duchovní Lidé... Dá se 
to spojit. S darem Andělů a s Pílí to inu... Nebudu se chlubit, já vás omlouvám, že to nebylo úplně fér... Tedy 
bylo. Potřebovali jste to.) 
 
Víte, ještě něco - táta je bývalý jaderný inženýr, IT spisovatel pacifista, máma je bývalý umělec ale sedí v 
křesle u televize... Táta o mámu po operaci pečuje (jedno jak), a sám odkládá operaci očí, je spisovatel. Fakt 
hodně ji miluje... Ale není to správné rozhodnutí... 
A ovšem - facka křesťanům i jedno zdůvodnění - počat jsem byl o svatební noci, ale máma byla rozvedená a 
znovu se vdávala, a narodil jsem se přesně (cca 5 minut) na hraně dvou znamení (hmotného a duchovního, mě 
američané slaví prezidenta k narozeninám)... (víte, ti křesťané totiž pohrdají rozvedenými ženami a nepřijímají 
je mezi sebe - to není fér...) (asociace - bývalý mámin manžel zemřel nevím jestli předemnou nebo těsně 
potom, prý něco s lodí, fakt už nevím, o tom se u nás moc nemluvilo, jednou jsem se na to v dětství (nevím jak 
starý) zeptal... -- loď - kniha s obrázky námořníků - vidím možnou souvislost, kde zřejmě žádná není... ale teď 
si uvědomuji, proč mi i imponoval kniha (a až tak ve 30 jsem tu pohádku četl) 13.5ŽKMM - začíná a končí to 
námořním kapitánem.. jinak nejsem námořník... a ano, my jsme barevnější kolektivně ! ale ty životy jsem 
nepočítal... ) 
 
Inu, měl jsem i Sen. (Jsem už unaven, spal jsem zase asi hodinu, inu od 12:10 do 13:22 i s obalem, ne já tu 
nečaruju, na mě je tu čarováno, já jen loguji přepínání desktopů -- ale mohl jsem koukat na hodiny, to 
normálně nedělám i když teď je mám StayOnTop...·) Inu, já v tom snu svého psa A. (ktery jsem já, ale on je 
rodičů) asi obětoval?, shodil jsem ho na zem, koukal na me a umiral asi, sla z nej krev. A víte, na Mém Obraze 
Fénix, na jednom ze Dvou, kde je hebrejské slovo, já hraju tu smutnou postavičku co sedí bokem a čte slovo 
 ...Adam. Za ním je na červeném poli Modrý Fénix. A já tu jen říkám, že ten Fénix nebude jen Židovský אדם
Inu,když vzpomínám, na tomu druhém obrazu, kde mám Hebrejštinu, je čtverec postavený na špici, uprostřed 
Ježíš na kříži, není tam přibitý ale přidělaný za světlo a ukazuje své Y, a nad ním nápis יהשוה Ježíš, to ש (v 
Sefer Jecíra je to "Duch") je uprostřed bílé a ty ih,vh kolem toho černé do oblouku, takže na něm (tom š) sedí 
Bílý Holubice, a nad ní je Bílý Trojúhelník. (Inu, Já πα (jak to tu píšu) nejsem Ježíš, já jsem jeho hodný Pes 
Beránek, jenom Syn Člověka...) Ten, co to ve dvaceti letech, zfetovaný Alchimista, takhle namaloval, zrovna 
tyhle byly obrazy o hraně cca 1.2 metru nevím kolik a piplal se s nimi, někde zůstaly... Důležitý je Soubor na 
Fotografii, jak mi je vyfotila Bejvalka (tou dobou, já ji ještě miloval ale ona už odešla, ale výstavu mi přišla na 
nafotit, na dvoře s velkým foťákem (na tom jpegu to jsou scanované fotografie, které jsem nefotil, a poslední 
foto z nich je mi svědkem), já třeba pak některé ty obrazy zase vracel těm, kterým jsem je daroval a půjčili mi 
je na výstavu, a inu, u poslední mé bejvalky v Praze, v paneláku ve sklepě jsem nechal rozmalované, nebo já 
nevím, u ní jsem sice spal, ale na zemi vedle postele, nebyl jsem tam dlouho, tak pár měsíců, po tom vizuálním 
pekle na žižkově ve sklepě při civilce, jo Končitka se jmenoval její pes, fenka...) po Jediné Výstavě... (třeba na 
tváři má ten kyselý úsměv, že jsem si z nostalgie taky půjčil foťák a vyfotil si ji) Třeba na tom obrazu s Ježíšem, 
jak stojí na špici, je vidět zeď za ním, šedá betonová, kterou jsem tam měl přes rok metr před oknem, což mě 
vyhnalo z Prahy pryč z práce pro Univerzitu, kde jsem tou dobou dělal Vrchního Správce Strojů... (tedy 
počítačů, já nejsem jen "zfetovaný alchymista", já mezi tím i střízlivě pracuju, to dělám především) ) Víte, ale 
protože si i tohle párkrát nejdřív napíšu v Duchu a proč to je Důležité, ale pak to stejně zapíšu mírně zkažené, 
ale Má To tak Důvod... Ja jsem Nepřišel Nahrazovat Křesťanství, to se Otočí, a Postaví Na Špici. A ovšem na tom 
Kříži drží Světlem a Rozpažen vědomě Žehná, není Tam Přibitý Mrtvý. Já πα byl Heretik, mě nemohli povinně 
indoktrinovat půl roku něčím, s čím jsem nemohl souhlasit, aby mě pokřtili a pustili mezi sebe... Ne, ani vy 
Svatí Nejste, ani Křtem, a všechny možné Mafie (to slovo pochází z Itálie, inu, oni si vždy to svědomí zase 
nechají vyčistit? ano, některé Svědomí se čistí Charitou, a soudí to Andělé, ne Kněz) jsou toho Svědkem, 
nemůžete mezi sebe odmítat pouštět různé Polosvaté nebo Hříšné... 
(Jsem si vzpoměl, s konopím já chodím ne cestě do lesa, sbírám světlo ze stromů a obdivuji a hledám jejich 
krásu, a ani nevadí, že to je pořád ta samá cesta, já tam takhle vždycky další krásu najdu, ale foto to příliš 
nebere, tak trochu... Krása lesa není jen 4D, krása lesa je snad 6D nebo víc, tam to i zní a voní a je to v čase... 
Víte, krása lesa je v 7D, protože tam to je dobré nebo špatné přirozeně a postupně se to tam vyvíjí...(nenechte 
se balamutit plochým VR, to je možná zajímavé občas, ale omezuje to vaši schopnost v 7D vnímat les, když si 
na to zvyknete... inu, prohlédnout si bizarní a něčím zajímavé VR asi není problém, ale pozor, aby vám 
skutečná lahodná 7+D realita kvůli tomu nezešedla tím, že relativně nebude vzrušující ke zvyku) Prostě se 
chodím Intenzivněji Kochat... Ne, letos to bylo plánovitě na zesílení myšlenek, jednou za týden - ono záleží, co 
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si naberete, a jak prosíte s moblitbou - co já mám vlastně ještě říct? Inu, člověk si kolem sebe něco vyzáří do 
Astrálu, a pak si to může dojít Sklidit, a když to dělá často, tak má v Astrálu jen Strniště... Je to můj velmi 
informovaný názor - mimo jiné jsem tu včera napsal i aktualizaci Příbalové informace ke Konopí, protože ty 
bludy, co o tom šíří lékaři, jsou jen z jejich pohledu, když k nim někdo přinese opravovat trosku, - jako když mi 
ten samý argument přednesli dva různí psychiatři na dvou koncích republiky dlouhým souvětím na dva řádky, 
oba stejným, a byl to blud, ti to určitě mají z nějaké učebnice... a troufám si tvrdit, že tedy s konopím mám 
osobně intenzivnější zkušenost, na sobě a pozorováním na druhých, než všichni lékaři téhle republiky 
dohromady, ale jen jsem to načrtnul, aby se to vešlo na papír 10x10 rukou, asi jsou to 3 nebo 4 listy, jakému 
druhu člověka to co udělá... a inu, třeba na ochutnávku - umělci ať si dělají co chtějí, ti jsou bizardní už dost, 
inženýři by si ale zkazili mozek, ženy cítí jak to smrdí protože jim to smrdí i vevnitř, a leckteré to stačí jednou 
dobrovolně, jak je jí po tom špatně, protože ženy si takhle zesilovat mozek smradlavým podvodem nemají, 
atd... hele - napsal jsem to tu výstižněji, než je to na té příbalové informaci, tam jsou ještě další úhly pohledu... 
třeba mozku povaleče škoda není, ale jsou mírnější a přátelštější... osobní zkušenost na dost velkém 
statistickém vzorku... Už jsem si vzpoměl, tehdy jsem tam měl i něco o krátkodobém zesilování mozku ale 
dlouhodobém posílení Lásky (Srdce), nebo naopak u žen, nevím, spoustě z nich to smrdělo, a těm, co to 
nesmrdělo, těm z toho bylo špatně asi jen jednou - i to je očkování... a některé taky kouří konopí... ty jsou fakt 
divné... co dělá konopí s ženou po delší době tedy nevím, na to vzorek nemám, inu, já je chodil i pozorovat, ne 
kvůli tomu, já mezi nimi hulil... to nejde nepřirozeně... já se prostě styděl, že tu z jiných důvodů ale dělám (ne) 
reklamu na konopí, trend na legalizaci tu je, ale ta by vás v jejich rukou bez informovaného varování, ne, není 
to pro každého, a ne každá feťák je shaman, ale andělé si mezi nimi mohou vybrat, tam jsou de-facto taky 
volby... a ovšem, dolů se padá snáz a rychleji a nahoru se škrábe těžko... ale jinak, leckteří povaleči jsou s 
konopím neškodní, ti jsou někdy i neškodnější s konopím, když nešpiní... a rozšířené je to i tak dost... takže 
konopí je cesta k povaleči nebo paranoie, ale taky si tam andělé mohou vybrat toho, koho potřebují... ale stejně 
může spadnout ze shamana do feťáka, ti ho nehlídají... nebo já nevím... je to informovaný názor ale mě si 
vybrali už předem... já to všechno jen dostal darem ale pilně jsem na to pracoval... (vstanu, protáhnu se, 
kocour stojí s nohou v prázdné misce granulí, já je přehlížím, jak píšu... ne, krmit své kočky, když si toho 
všimnu, neopomínám... jen to konstatuji... nelze sedět pořád shrbený u klávesnice... inu, já doma i sloužím 
kočkám, jak to chtějí, tedy ne abych jim sloužil, ale netýrám je hladem atd, čas na to neplýtvám... víte, já 
kočky nepouštím ven, ale dojdu jim otevřít dveře, když chtějí jít ven... to mě neobtěžuje, a nutit kočku jít ven 
je dost složité...) ) (myslíte-li, že to zlehčuji zbytečnostmi, inu, abych si tíhu zodpovědnosti nepřipouštěl... a 
víte, já chtěl být i učitel, v předcích to mám, ale na tuhle cestu jsem se nedal... inu, já žiju podobenství, ale 
jednou to tady třeba musím i zapsat, o sobě jsem podobenství nepsal předtím, a jednou na to je příležitost... 
ale nejsou to ... já nevím...) 
 
Google - víte, proč tak narostl? Byl svobodný rychlý, není jenom pro lidi ale i pro správce, a prodává reklamu... 
Leckdo z toho měl prospěch. "Defunding", inu, Oligarchové v Reklamě si mohou říct, koho chtějí nebo nechtějí 
podporovat, pokud se nějak nedohodne jinak, já nevím... (aha, když sponzoruje Oligarcha reklamu, půjde část 
do fondu, ze kterého se to bude i platit těm, o koho Oligarcha nemá zájem... Jako Výrobce nebo Obchodník 
nebo já nevím kdo přesně dává Reklamy (inu, já tu měl kvalitní filtr reklam, zejména mě nikdo do hlavy neměl 
zapisovat, co jsem si sám nevybral, ale spravedlivé to vůči webům nebylo a styděl jsem se trochu) inzeruje, ale 
pomocí Inzerce by neměl mít Páku na veřejný vliv... Aspooň myslím...) Jenže - ad G - začali omezovat svobodu 
výsledků, kvůli které tam klienti chodí hledat... Takže pozor G - jsou i Alternativy... Lidé k vám chodí pro 
Svobodu Výsledků, tak ať nemusí chodit jinam... (Protože aby si někdo kupoval Pravdu je problém až na prvním 
místě, a když někdo něco konzumuje, inu, nic není zadarmo, někde je cenou reklama... Platíte svou pozorností, 
ale můžete si vybrat, že za takovou cenu takový pořad nebo podnik sledovat nechcete...) A ovšem, mohly by 
být ty reklamy méně intenzivní? Čím víc si zvyknou, tím jsou otupělejší a musí to být Citově Silnější... Já moc 
nemohu chodit třeba po Praze, tedy mohu, tam chodí uzavření lidé které se nedívají do očí míjejících, 
nerozhlížejí se vnímat vše okolo, protože z kdejakého rohu na ně trčí nějaký symbol nebo reklama, která jim 
krade pozornost... Reklamy na ulicích jsou Daň z Města, a někdo si ji Soukromě vybírá, občané platí svým 
pohledem a vnímáním a nemohou nesouhlasit... Tohle není fér... To, že vám patří Zeď neznamená, že vám patří 
pohledy těch, co jdou po chodníku a tu zeď si nevybrali... Na druhou stranu, reklama v TV je forma placení za 
sledování... Ono to vypadá jako zadarmo, ale je to za váš pohled a mysl... 
 
 
A inu - v rámci té mé jednorázové globální amnestie, na které se shodnete, já to jen navrhuji - ty, které díky 
tomu, že jsem vám to na ně řekli, protože mě nejvíc štvali lháři o nich, těm se mstít nebudete, a ven z vězení 
propustíte ty, o které bude kolektivně požádáno (neříkám jak velkým kolektivem), a poučíte se z toho, koho lid 
zvenčí považuje za nevinného nebo neškodného, protože já je všechny neznám, já především chtěl osvobodit 
J.A. o kterého mimochodem již kolektivně žádáno bylo... ne, nelze vypustit bandu hrubých lotrů najednou... ale 
mnoho lidí sedí nevinně. 
 
K tomu poznámka - v USA jsou tak tvrdé tresty, především proti schopným bílým lidem střední třídy, protože je 
ještě rádi ve věznicích používají na práci... Tohle novodobé otroctví je hnusné... Sklízet dešťovou vodu na svém 
pozemku nebo si tam pěstovat zeleninu není zločin, to je přednost... (jsou v US jednotlivé státy, kde to legální 
není) A víte, proč spousta lidí v US bydlí v dřevěných domech? Není jim dovolováno si stavět pevnější... Ne, to 
není Země Svobody, to je Země Předpisů... 
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(K tomu, někde jsem četl karikaturu, srovnání rozsahu desatera, americké ústavy, a Evropské směrnice o 
pěstování zelí na nevím asi stovky stran... Byla to jen karikatura, ná ani nevím, kde bych zjišťoval, jaká je 
Evropská směrnice o pěstování zelí, nikdo ji na mě neškodném nevynucoval, asi bude přeložena i do mého 
jazyka z toho Babylonu Národů... Takhle nějak to vypadá, když dostanou vládu nekontrolovaní a nikomu 
reálnému nezodpovědní byrokraté... Ti v Parlamentu jen občas na něco zvedají ruku za nás... A ti v Komisi se 
jen usmívají do Obrazovek, zřejmě i na Oficiální Úrovni vyjednávají to Nejpodstatnejší, inu, lépe když na 
oficiální úrovni, než když to dojednávají Lordi v Klubu... Nebo myslíte, že tam ti Lordi jen hrají karty a laškují o 
ženách a fotbale?) 
(A ovšem - obecně - Svoboda Klubu - co se děje uvnitř Klubu a když to nepřečnívá ven, je v kompetenci jeho 
Správce, a návštěvník by si měl informovaně vybrat, jestli tam chce nebo nechce... Nezakazujte čistí špinit se 
špinavým, i když máte demokratickou většinu... A ovšem Klub třeba pijáků si na to může i najmout drába, 
který neprudí ale urovnává spory... Nejen si myslím, že to je tak, ale viděl jsem to na nějakém komixu o mě 
dole na Václaváku v roce 2012, to člověka fakt dostane, když jde dělat po ulici proroctví, najednou hele komix, 
aha, aha, hele to je o mě... Zvláštní představa... (doplnění, pohledem vlevo svítila velká reklama a na ní bylo 
-50% asi nějaká sleva (i když tehdy jsem se zavázal (již předtím, andělům, písemně) nechat dělit _své_ 
dědictví na třetiny, ale žádné reálné v podstatě nemám (k tomu vsuvka, když jsem někde použil reálnou-
imaginární osu čísel k podobenství, v té chvíli jsem viděl analogii M-Ž, ale ono to platí i pro analogii Technické-
Duchovní na jiné úrovni, ale obojí je to o mocnění, ale Moudrého Duchovního se Techničtí u Vlády neváhejte 
dojít zeptat, i když nebo protože jste jen Inteligentní u Kormidla) ), ne kvůli tomu symbolu co jsem náhodou 
viděl nic přijímat nebudete, symboly také vyučují, já si svobodně vybírám, a mimo jiné vím, že protože ji tam 
na mě někdo nastražil, oni s tím také nebudou nesouhlasit, Macron a ŽV to také přehráli na živo - že ústupky se 
dělají jen přiměřeně) Tenhle šok mě fakt dostal do až Blázince, kde jsem na leccos jiného přišel chozením ode 
zdi ke zdi... Ne, jen na drobnosti... tedy, na to nejpodstatnější, když jsem to pochopil, detaily se ladily... Ne, vy 
to neodmítnete kvůli Blázinci ani nepřijmete, já přesvědčuji vahou argumentů, a nabízím řešení, na které jste 
čekali, ale tak, aby to bylo prospěšné a ne škodlivé... A inu, jsem i horal petr, otevírající sny (to je význam slova 
petr, ale spíš to je jen "otevírající")... tohle jméno není tajné... ne, vy to jen kvůli jménu nepřijmete, jmenovat 
se může leckdo lecjak...) 
 
Aha - už mi to došlo - nebezpečí symbolů v malých číslech - ty se dají lidem strčit před oči na ulici a je to fakt 
hodně nefér... Čím menší čísla, tím tvrdší magie, když se zneužívá zle... Inu, hlavně nepřečíslovávejte 
(globálně) tramvaje, když jsme si na ně zvykli, to je fajn, já v oblibě bydlel a chodil na lince 22 v době, kdy 
jsem dělal tu alchymii a kabalu atd... Ne, proto to nebylo, byla to zajímavá shoda náhod... jako 22 znamená 
hebrejsky, tak 26 znamená latinkou, a abecedy jsou mi svědkem... A 11 zbylo nejenom apoštolů, ale a proto je 
to i počet hráčů ve fotbale... (A ovšem když mají fotbalové superstár jména evokující svaté, je to zajímavá 
shoda náhod, jen to odbarvuje religiózní úctu ve fotbalistech - Kristián, Messi, atd... Tak, jména se nedají 
zakazovat... Je to zajímavá shoda náhod, kterou mi někdo nahrál na smeč) ale každý může mít své vyznamy 
naložené na malých číslech, ale některé si ti lidé vyberou kolektivně a sami, a pak to je jen zkratka ke 
kolektivnímu významu... který se ovšem může časem měnit... takže když vám tu otáčím do různých kombinací 
tři šestky, protože to je kolektivně známý význam, a já ukazuji různá řešení, která se v symbolické rovině 
nabízejí... ale otočit se to dá lecjak a nemá to vypovídající hodnotu samo od sebe, je to nástroj k zamyšlení... 
aha, tu roli toho horala jsem pochopil a přijal jen předevčírem (23?), jen kvůli té drobnosti (kecám, není to 
drobnost), kterou jsem našel v zrcadle, protože jsem ji tam nesl (do toho zrdcadla, darem trestat milé), a byl to 
klíč k tomu poznání, já si ty souvislosti nevymýšlel ale poznal jsem je, když nastaly, ani jsem tu sérii neviděl 
celou, v roli pro mě všechno ostatní byl jen zajímavý obal pro druhé (inu ne, pro mě i na sebe očima druhých, 
jste toho hoden (sám sobě se ptám v duchu), ne, proč), já tam vzhlížel k jiné roli... vy to ani nevíte, jak to byla 
užitečná série nejen pro pedagogy (to jsem pochopil 23.), ale i pro znázornění duchovní (smyslové) barvy lidí 
jejím přehnáním a širokou oblibou...) 
 
Teď mi došlo - jak nabízím, že by si měli vybrat 11 rozhodců do komise (ze senátorů (nebo je to kongres?), 
které si lidi vybrali, jenže tam jich je dost jen najmutých sponzory, a to já nebudu soudit, ale vím, že místní s 
otevřenými očima své zástupce znají) - jednak aby se nemohli neschodnout a patovat to zase, protože tam se 
hlasuje barevnou stranickou knížkou a ne svobodně a individuálně, ale měl jsem jich navrhnout pro obecnější 
řešení 24, nejen protože jsem to řešil 24. a promarnil kvůli váhání celý den na dělání asi nakonec také 
užitečného až k mému vyčerpání, ale 24 moudrých tak, aby když se neshodnou a bude pat (remíza), tak se 
vzdávají řešení tohoto úkolu a postupuje Inteligentním ať si dělají, co si myslí, že je správné, protože ale 
moudří mezi sebou nekončí věci remízou nebo protlačení počtem... (Opoměl jsem zmínit, že na té mé svaté 
akademii se řeší věci konsenzem kolegia? Ne, tam se nehlasuje, tam (a svobodně) nikdo nenamítá (nevyjadřuje 
odpor s řešením), a pokud, je přesvědčen argumenty, nebo uzná názor moudré autority a nepřekáží, tam ale 
nejsou hloupí nebo zlí lidé, ty to tam nepřitahuje, takže vlastně byla chyba, že jsem na ně upozornil, ale 
posloužili jako vzor...) 
 
(stream25): zabalit obsah do streamu mě naučilo pdf, já do něj hloubš nevidím než na tuhle úroveň nevidím... 
data-metadata je mime které je i http a leckde... to má smysl...· (commit 181225a7 2020219 byte 16:07:01 ze 
dvou timestampů (můj soubor nebo reply serveru) jsem si vybral ten hezčí... já skoro každý náhled ukládám do 
souboru, je to na cca 4 stisky kláves i s inkrementací čísla verze v názvu, ale jsou i přestupné verze třeba 1b 
když nechci hned na 2 - já tím nic nesugeruji, já to jen nepřehlížím... ne pokaždé se jdu podívat na velikosti 
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souboru, ale třeba když si nejsem jistý, jestli jsem ho vlastně ukládal nebo je to tam ten minulý... Tlačítko 
"Náhled" se v mých očích jmenuje "Commit" a Odeslat "Publish" - nepřejmenovávejte jim to... já jen, že s 
tímhle "publish" poněkud otálím a řeším to tím, že místo toho radši víc píšu, ne kontrolu těch streamů víc než 
větu dozadu se mozek musí přepnout z myšlení na čtení... a když jsem odhadem napsal asi tunu zbytečností, 
pro mě klávesnice není limitující faktor, aspoň sedím-li nehybně, něco se lépe tvoří na papírek tužkou, takový 
formát a7 (3x přeložené a4, a berte si dva listy najednou i když myslíte, že stačí jeden, zas víc se jich špatně 
překládá do kapsy -- to když chcete uvažovat za chůze a mít si to kam zapsat rukou a nepřepínat si mozek na 
digitála) nutí (a7,10x10 etc) člověka tweetovat -- malý formát třeba jak znáte twitter nutí umět zkoncentrovat 
myšlenku na jádro) (a pak se jdu ven s cigaretou zamyslet jen tak...) (jen zdánlivě drsná paralela, pokud vás to 
uráží, je to vtip, ačkoliv já tady souložím až znásilňuji jejich krásné (smyslem,implementací,tolerancí,i barvou - 
krásu můžete vidět kdekoliv, i když někde je podle okolností hezčí, já si jen vybral a používám to) fórum, tak 
lidem, kteří něco namítali, jsem to lidsky vysvětlil i třeba do telefonu, jenže jsem jim předem odebral možnost 
nesouhlasit (víte, kdyby mě odmítli, já mohl jít psát i jinam (nevím, jestli bych měl někde jinde tuhle příležitost 
k ruce, tiše tvořit (já si celý život hraju tím, že něco tvořím, a když z toho je sterotyp, jdu tvořit něco jiného, 
inu hraju si a baví mě to, teď tu ale dělám něco důležitého, ale ze zvyku si místo toho hraju a tvořím)), ale oni 
by se ztrapnili tím, že mě neuváženě odmítli a nedělají to, co hlásají), a po pravdě to i vysvětlil (tedy, nevěděl 
jsem taky, jak se to vyvine), ale dal jsem jim příležitost moderovat, a skoro vůbec jsem nepochyboval o tom, že 
by to udělali špatně... zneužil jsem měkkou sílu...? ne, já ji použil, protože to bylo nutné... a námitka stroje 
"přestaň, bajtů je moc", která tam je technická z dobrého důvodu, pro mě ale v takové chvíli není argument, 
jen mírné znesnadnění... (a ovšem, v uloženém náhledu ten text je stejně i tak, ale před odesláním se musí 
rozstříhat, stroj to má možnost vetovat (podle pravidel, která tam člověk nastavil - protože ten robot je nástroj 
v rukou administrátora - takhle jsem to nebral a administrátorům to lidsky vysvětlil), ale mě to v tvorbě nemusí 
omezovat -- fakt svobodné fórum) mají tu inteligentně udělané krásné a blahosklonné fórum... a vy jim ho kvůli 
tomu nebudete chodit znásilňovat... protože IT svým činem atd... může použít i stroj... je to drsná paralela a 
není to kvůli té paralele... že to má modrou barvu je jen malá součást, bonus... ) (já prostě tam mám v zásobě 
i něco hodně nepříjemného, a pořád to obcházím... ale vy to budete muset přijmout jako poznanou nutnost 
(protože a pokud ta každá věc je nebo není správné řešení), ne kvůli tomu, co mezitím nebo kolem toho píšu, a 
ovšem obalem kolem toho dodám váhu pro umlčení (ne, ale přesvědčení obalem) fanatiků (takoví ti co bez 
rozmyslu křičí na ulicích), které tam máte a rozumné vysvětlení nepřijmou... závažná rozhodnutí se ale přijímají 
rozvážně a konsenzem moudrých a/nebo zodpovědných, já to jen umím vysvětlit, protože na to (co obcházím 
jako nepříjemné, snad do zítřka to tu stejně bude) jsem odborník, což jsem dokázal, ale musel jsem to dokázat 
ještě víc...) 
{[(něco přes limit fóra (potřebuji odeslat zbytek, potřebuji náhled) jsem tu nechal na potom...)]}(--commit 
2614615 b 64958 zn je přes limit fóra...) 
(pozn: je mi to i hnusné i nutné co ještě nesu, i úžasné (a tak jednoduché) co nesu mezi tím, ale je mi hnusné, 
že to má být takhle smíchané (já jen vidím smysl legend, co viděli skoro všichni ale nikdo to nechápe, jste jak 
slepí, a je potřeba říct: král je nahý (ale chvěju se a obcházím to, čas je, do zítřka to tam bude snad všechno)), 
protože já času nemám moc, a jsou svátky, lidi spí) 
 
(ty první tři úrovně 4D text u rozebere i script programátora, tu čtvrtou ale pochopí různé mysli různě a má to 
hloubku smyslu, od kočičích hoven k malým číslům a hvězdám) (třeba, že malá čísla nesou sílu jsem poznal až 
teď jak to píšu, obecně rozšířená čísla znám, i si čísel všímám obvykle podle jejich barvy a hex v ascii (ale cc je 
přerušit·) a tady teď i graficky tvarem, font asi arial) 
 
---------------- ---------------- 

(standby)
Příspěvek od P.A.Semi » 26 pro 2018, 15:26 

(Please wait) Moment, něco je napsáno, ještě se rozmyslím (také potřebuji dojet nakoupit a banka je mi 
svědkem kdy jsem tam byl (asi jsem to stornoval, nevím), že už to nevadilo chvíli zabrzdit a před odesláním se 
rozmyslet ale krmit tělo je potřeba, i když fyzicky hlad nemám), je to dobré ale já to pošlu až najednou večer, 
smazat si to můžete vždycky ale to neuděláte, a stejně to někdo bude muset nejdřív přeložit do angličtiny 
alespoň na povrchu nebo odsud svědčit jako důkaz, který odtamtud je vidět lidsky (aha,můj první svědek by 
mohl být i profesor TH, ač jsem ho tu urazil,tedy on mě pomlouvat teď nebude,ale vysvětlovat může,ale on by 
měl především vysvětlovat,protože on narozdíl od Františka má v hlavě hodně rozumu a málo lásky, a inu, víte, 
ty černé klobouky jsou i na duši a ty se v kostele také smekají, i když vidět to není), protože ač se dá víc oborů 
skloubit najednou, ale víc jazyků v hlavě najednou při streamování tedy nelze,a buďte rádi že nebyla možnost 
to strukturovaně prokládat i překladem,to by byl ještě větší babylon... 
 
(ot: tohle "standby" mě taky naučily počítače, tam se tomu říká crHourGlass a je to slušné vůči uživateli, aby 
věděl, že nečeká zbytečně ale má být trpělivý,protože to brzy bude, ale win7 pak když do toho programu přesto 
kliká na to položí skleněnou desku a čekají až to vevnitř bude, ale XP dál ukazují to, co ten program dělá,aspoň 
chvíli, tedy když není program napsaný dost profesionálně ve více threadech a ten vepředu jen sedí a čeká, co 
po něm chce uživatel...) (já jsem i IT i Duchovní a bylo nutno ukázat...) (dá se skloubit filosofie s IT, jako 
vysvětlení IT i filosofii v jedné větě) (ale já to proto nedělám, ale jen jim říkám, ať nejsou netrpěliví) (aha, byl 
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tu zrovna ten můj cikán zase žebrat, ale dostal 2x200 ať si to odpracuje, za jednu mi sem přinese zpátky z 
měssta cig (ultra.l) - to co potřebuju, protože to on umí a na to ho sem náhoda poslala, i když on si myslel, že 
sem přijde klidně i na svátky žebrat, když tu byl před pár dny...) (jenže býval bych to tu průběžně zavíral do 
off-topic, jenže tím bych to na tapetě naopak podtrhnul, ale ono to _ot_ není jednoduché 1-0, ne, v tomhle 
streamu nejsou off-topic věci, resp. tam jsou jenom off-topic věci) 
 
Dnes není kam spěchat, dnes a předtím to tu jenom přistálo... Inu, byl to tu dobrý nástroj zamyšlení... 
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Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od P.A.Semi » 27 pro 2018, 11:22 

Takže mysleje, že mám dopsáno, ale přetekly mi tři topicy, které bude nutno rozstříhat a aspoň prohlédnout 
(protože když to přeteče, už to je vidět jen v malém okénku bez náhledu - to znamená řečí gesta beze slov: 
"přeteklo to, nikdo to číst nebude", ale přesto mi to dá rozumně prostor to dál nějak konstruktivně třeba 
redukovat, mě to akorát ale při náhledu (malý commit) začne ukazovat číslo s počtem znaků, inu, i se zastydím, 
ale číslo pro mě není argument ale ornament), jsem to alespoň z náhledů zchecksumoval, aby se nedalo říkat, 
že jsem s tím podváděl... (a ovšem, na co koukám na obrazovce, zmáčknu klávesu, pípne to, a někde to je v 
řadě, ale občas k téhle práci skicuji i fotkou, to nezdržuje, bude k tomu grafická příloha) 
Ale já si budu muset odpočinout, dojet nakoupit, a v klidu k tomu udělat asi do večera "Administrativu" a 
rozstříhat to, podtrhnout, opravit gramatiku alespoň na povrchu, ale ony ty tapety se lidsky moc číst nedají... A 
víte, já jsem bývalý muzikant co hrál chvíli na baskytaru (takový šedý vzadu, nezpívá, a s bubny drží rytmus, 
aby ti vepředu mohli k tomu nějak excelovat), takže, inu, já mám rád rytmická čísla, a když to je rozmyšlený 
náhled, ukončil jsem tvořit, inu, je to číslo pěkné, je to náhoda, takový kvalitní random generátor, ze kterého po 
týdnu práce skoro-nonstop vypadne číslo... (a jak se pozná "ukončené" - inu, pozoun tam byl, mělo to končit 
větou o hřišti, ale bylo najednou jiné hřiště, měl jsem k tomu i vyprávět dle 13.5žKMM, který jsem poznal a líbil 
se mi, ale tak nějak si z toho zapamatoval jen něco, ne, do toho jsem se nestylizoval, jen mi přišel povědomý 
(ale leccos v detailu jinak nebo i naopak, ale barevnější na konec by být měli), když jsem si ho všimnul, a 
ovšem do HP jsem se tedy nestylizoval, inu, ale když to nastalo, tak to poznal v karikatuře, ale já to z té série 
neviděl všechno... to není návod, ale ornament kolem jednoho nebo pár kusů, to na mě byla nefér(?) legenda 
(budu se stydět porovnáván s legendou, nejen tou), ale to je spíš Karikatura Učitelů pro žáky... ne, ta byla 
velmi potřebná celkově, někdo se snažil a to dobře... ) 
 
F:\Doc\Download\Misc\BListy>md5sum for*pir* ozn*eva* > Md5_181227.log 
F:\Doc\Download\Misc\BListy>md5sum Md5_181227.log 
64820571b3e0b4ea9af63f78f65ce046 
F:\Doc\Download\Misc\BListy>dir Md5_181227.log | grep 181227 
27.12.2018 11:24 30 222 Md5_181227.log 
 
(27.12.2018 12:06:44) 
C:\Data\ClipImg>md5sum Clpx48*.* ClipText.log > md5_clip48-481211.log 
(27.12.2018 12:07:44) 
C:\Data\ClipImg>md5sum md5_clip48-481211.log 
1d439478e509d545d0462df26d991007 
C:\Data\ClipImg>dir md5_clip48-481211.log | grep md5_clip48-481211.log 
27.12.2018 12:07 60 648 md5_clip48-481211.log 
 
(Jen na okraj, BListy protože jsem začal číst BListy asi 2013, ale když začali po Majdanu lhát čím dál hůř, šel 
číst jinam, ale složka už se tak jmenuje... třeba Z. byl pořád přímý, i před tím i pak...) 
(Sem to píšu, abyste nemysleli, že už to skončilo nebo že se ulévám, a ovšem, prošvihl jsem estetický termín, 
když už jsem to trefil na vánoce, což v plánu nebylo...) 
 
(Pirátům se omlouvám, já fakt nevěděl že jako "Happening" vám tu do fóra napíšu Knihu, já chtěl jen udělat 
nějakou upoutávku na to, co jsem myslel, že je důležité, aby lidi věděli, aby se jim pomohlo, a 642 stran 
překladu který je výkladem a připojenou "amatérskou" filosofií (která tam měla být, aby to jádro nedostali 
zadarmo, ale k tomu, co je potřeba, aby slyšeli, když už jsem dostal tu příležitost to najít), kterou ale bylo 
nutné při dopisování zmenšovat písmo, aby nepřetékala z listů papíru, nebo rozdělovat, až když to mělo být na 
novou dvou-stránku, a ovšem tedy sazbou těch 642 stran v OpenOffice, jsem už času strávil dost, ale skoro 
nikdo to kromě robotů prakticky nečetl... A přitom jsem to psal, protože to lidé potřebovali vědět (jako ode mne 
to jde public-domain opravujte si jak chcete, dokud bude originál k porovnání k dispozici někde vzadu 
veřejně)... Ale nějak jsem i pak další věci tady pochopil víc... ) 
 
Zde tenhle kousek je tu pro ty, co by to mohli nenápadně sledovat... Brzy to bude... Výsledná verze s mezi-
náhledy, jak to vznikalo (třeba co jsem kam doplnil a kdy), je u mě na počítači... Tady to je proto, abych 
nestrašil co si připravuju, a nemohl se vymlouvat nebo uhýbat z cesty... A mimo jiné proto, že Pirátům věřím... 
A ovšem na uklidněnou, co jsem předtím nechápal ale pochopil: Herodes Nejsou Židi ani židi, jak jsem si 
myslel, když jsem šel opatrně varovat, inu, já jsem i Ekolog-amateur... 
 
Piráti, ten server z toho nyní nepřeteče, že toho je víc než obvykle, pak si to kdyžtak zkopírujte někam jinam 
nebo já nevím... Nyní mi to prosím nemažte, což byste stejně nedělali... Dostal jsem pěkné pódium, přiměřené 
potřebě, ani jsem to tak nepředpokládal, já sem nesl argumenty, bude těch argumentů víc... (Někdy je totiž 
dost prospěšné někomu něco vysvětlovat, aby to sám člověk lépe pochopil...) (I když takhle v rohu v "Hide 
Parku" to poslouchá asi jen náhodný kolemjdoucí... Jenže já vím, že na tenhle text někdo čeká, tak aby nebyl 
netrpělivý...) 
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Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od P.A.Semi » 27 pro 2018, 12:57 

Inu, tak ne... Ještě jsem se rozmyslel, jak to v jednoduchosti vysvětlovat, protože tam je i jedno hnusné ale 
nutné téma, a došlo mi, že to je dvousečné... A vybavila se mi další stará Legenda, a mám depresi... (Já nevím, 
jak poznáte, že někdo křičí na papírku 10x10 fixou, když je zděšen... (ale jinak tu 7 koček různě kolem 
pospává, já jsem tichý, a na klepání kláves tu jsou zvyklé, a ovšem, ano, u tohodle díla je i podstatné, co kolem 
toho dělaly kočky, nebo Návštěvníci nebo Robot Server) Všechno to má time-stamp, a jen občas to 
zchecksumuji... (inu, ty fotky jsem číslem nechecksumoval, to jsem se zase neobtěžoval s kartou do počítače a 
administrovat to víc... já jsem fakt unaven a takhle psát se dá i tak, ale číst soustředěně ne...) 
a tohle dovysvětlení je jen kvůli tomu, abych vám nedával jen cukrátko: je to na dobré cestě... je to na dvojné 
cestě... já si to nevyberu, jen poukážu na argumenty... (přes to všechno jsem nejenom Křesťan, ale především 
též Ekolog, politika jsou malichernosti a černý klobouk se dá smeknout i z duše a utéct se někdy dá i před 
sebou samým, pokud neutíkáte před geny) ) 
 
(Inu, ale tenhle zápis ve fóru stejně jen přeskládám z dřívějšího, protože to není jen kniha v bb-code, to je 
mimo jiné i záznam, jak a kdy jsem na co přišel a proč, tedy určité pasáže mají jinou kvalitu než jiné, a mimo 
jiné se to dá rozlišovat podle datumu, kterým to je uvozené, nebo podle smyslu obsahu - což třeba stroje 
nedokážou, ale víte - to je důkaz, že my lidé jsme lepší než stroje... nakonec jak to vysvětluji a došlo mi to 
před chvílí, inu, máte rádi filmy, tak tohle je digitální film myšlenek v ascii-code, hraný pro kohokoliv kdo jde 
kolem Hydeparku (byl jsem dobře odstaven do nějakého neškodného rohu?), a je to alespoň 4D-text se 
stromovou strukturou, i když tedy zabalené to je jako stream pro roboty, na druhou stranu, jakou hloubku a 
krásu byste čekali při týdenním díle jednotlivce...? (tak tedy ale se 40 lety přípravy) ) 
 
Necukrátkuju optimismem, jen to musím alespoň korekturovat v klidu a vyspaný aspoň pár hodin... A ještě jak 
to tu píšu si říkám, že tu jen předhodím zkratku, co mě vyděsilo, a má to i iniciály, že jsem to měl přinést, to 
jsem fakt tedy nechtěl, tuhle legendu jsem nikdy neměl rád, totiž, že v tom není jenom KM, ale že v tom je i PS 
(což tedy Herodes už tam byl a bude to specifické a ne proti nám, my Herodes nejsme!) (inu, nejsem sám kdo 
tu sbíral, ale já sbíral Informace...) (zívám) 
A rozhodně by to neměl být konec, tohle je jenom půlka, střed... (tedy ten text ne, ten má tři stránky plné, 
které se budou muset rozstřihnout, nahlédnout, podtrhat aby se to očima přes obal stránky zindexovalo nebo z 
toho vypíchl smysl... a ano, je to udělané tak, aby to muselo číst dost dost-inteligentních lidí z různých oborů, a 
těm normálním se to přeformátuje a přeskládá, já nevím, to klidně ještě někdy potom udělám, jenže to pak 
nebude mít tu stromovou strukturu a zápis v čase...) 
 
----- 
 
Aha, tak poprvé i na náhled mi server řekl, že SQL error 1040, too many connections... (byla to jednorázová 
náhoda, ale přiměla mě to tu rozvinout) (pokud to byl vzkaz, ne, nemám tu "too many connections", ty stroje 
to snesou, ti lidi už to zatím nečtou, nebo si toho všimne jen pár... tady to je i proto, aby se nikdo ani já 
nevymlouval, já vám pak řeknu, co s tím jednoduše uděláte... jako tuhle recursi už jsem tu asi popsal... když to 
neuděláte vy, udělá to potichu kdokoliv jiný, i to je síla informace... Až to dopíšu, pošlu to na schválení 
zodpovědným nahoru a potichu... stejně se z toho vystřihnou nakonec jen ty zkratky, ale někdo to bude zas 
jednou třeba analyzovat... Nepíšu to pro sebe, píšu to ode mne všem...) 
 
Já doufám, že se sem na to nevrhlo (SQL error) najednou moc lidí (jen možná), nebo mě technickou chybou 
neodstříhli (ne), byla to nejspíš náhoda... Já to můžu rozstříhat i z těch náhledů a poslat jinam bokem... Hele, 
žene se na nás biologický Cherno-býl a Geometrická řada a je to fakt nutné zastavit... Jako já s tím klidně 
přijdu i jinam, mě už tohle fórum umožnilo to pochopit víc... 
  
----- 
Ale ještě jsem si uvědomil, moje timestamp jsou letní čas pořád a teď asi 2 minuty někam posunuté, to už si 
nepamatuju kam (ale půjde srovnat foťák s print-screenama), a ovšem mých datumů se vejde i několik za den, 
když to je potřeba, a ovšem, ani datum nebo čas pro mě není argument ale ornament, 
já to sice nechtěl propagovat a ovlivňovat očekávané referendum, ale tím že jsem do serveru poslal timestamp 
s časem až za příspěvkem, tak jakoby je nařkávám z časové chyby v očích toho, kdo to vidí... 
 
Tedy já tu Piráty nechci očerňovat, když už jsem předem říkal, že chci říct i ostatním, jak se to dělá dobře (ale 
proč se to stejně musí spravedlivě vyvažovat s leckým) (a ovšem: vy jste mi tu minule neublížili, vy jste mi 
pomohli, jak jsem to sám nechtěl, jako ten nejpřesvědčivější důkaz něčeho mám z blázince, protože je 
prokazatelné, že jsem u toho počítače nebyl, (víte, ono je dobré i timestampovat v blázinci na papír tužkou, a 
dopisovat za to další a šetřit papírem) a jak dlouho před tím nebo potom jsem to mohl číst, protože na všechno 
co čtu, si zmáčknu PrintScreen), 
a že výlohy pilných se nerozbíjí, ale lze je použít... 
Jestli to tu někdo smaže, třeba tam šel okolo nějaký správce, který už měl špatnou náladu, i to se stává... Já už 
to mám více-méně napsané a budu to jen přeskládávat nebo dovysvětlovat do hloubky, nebo nevím, co z toho 
vyškrtnu, i když půjde se jít hrabat a srovnat, co jsem z toho při korektuře vyškrtnul, do zítřka to tu bude... 
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Víte, Já Jsem Živý Důkaz, ale jinak jsem nasbíral velkou hromadu špíny a perel internetu. Důkazy ne o pirátech 
a ne o drobnostech... Jsou to důkazy proti vědě a proti církvi atd. A všem nabízím, ať se dohodnou, protože 
problém a nepřítel je jinde, a nepřítel není ani jedna z velmocí, i když je (lidi) hodnotíte špatně. A ovšem, mám 
už klíče, ale já nehledám klíče ale souvislosti.(zívám) 
 
A ještě, když po vás metnu číslo jako Assange - to je tam proto, abych já se nemohl vymlouvat, i abych ho 
někde měl... Aby oni se nemohli vymlouvat a za minutu mi tu přijít něco podstrčit s policistou. Já to dělám 
férově... 
A já na to nebudu spěchat s vydáváním a někoho buzerovat za přesnost timestampu, já nejsem malicherný, já 
přišel ukázat některé principy, a ovšem neplánovaně ale dostal jsem tady prostor dokázat, jak a že to vznikalo 
postupně a během cca týdne... a jedním člověkem, čehož mi jsou kočky svědkem, jak tu klidně polehávají, a 
občas si udělám printscreen z portů (něco jako netstat mám na klávesový trojhmat), že sem nebyl nikdo 
připojený (aha, tedy byl, můj počítač z práce, protože tam mi port na plochu zavřeli zvenčí, ale ten se mezitím 
připojuje tunelem sem na fixní ip, ale stejně to píšu já -- tak jsem si ještě udělal print-screen portů počítače v 
práci)... 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od Vojtech.Pikal » 27 pro 2018, 19:19 

(Odkazy na vlastní disk nemohou fungovat.) 

IT: odkazy na disk, IT crypto-vysvětlení...
Příspěvek od P.A.Semi » 29 pro 2018, 10:20 

> (Odkazy na vlastní disk nemohou fungovat.) 
 
Vysvětlení - sice tu s vámi jednám z pozice určité vědomé převahy, kterou vůbec nemusíte uznávat, ale jako 
rovný s rovným si to s vámi vyříkám, abych nikoho zbytečně nenaštval... Inu, jako o generaci starší ajťák 
prostě jednám s vámi zdejšími mladíky (podle TV jste o generaci mladší) čestně... A ovšem nepřišel jsem ty 
nejčestnější mladíky české politické scény ztrapňovat a špinit jim Vývěsní Štít a Dobrou Značku... (inu, vy jste 
tu jediní, kdo by mě hned nevyhodil, a vysvětlil jsem vám, že to ani nechcete udělat, bez ohledu na to, že 
můžete, nebo byste se prostě mohli naštvat... Inu, do bezpečného koutu HydeParku ("veřejná žvanírna" v 
Londýně, kam se člověk může postavit a povídat co chce, protože to každý ví a nikdo neposlouchá vážně) jste 
mě přesunuli dobře (aha, podíval jsem se lépe, dali jste mě do "Veřejná poradna", ok ale mohlo to být lepší 
řešení...), kde nikomu z ostatních diskutujících nepřekážím, a ty servery to snesou, nebo si to pak přesunete 
jinam, kdyby to zatěžovalo kapacitu... Lidským diskutujícím na povrchu fóra to v historii za týden nepřekáží...) 
(Tedy, zaplevelil jsem jeden seriózní topic, na který nikdo neodpověděl, tak si ho nadhodíte k jiné diskusi znovu, 
založil jsem jeden topic sám, kde jsem dal něco k diskusi, a pokračoval v mnou zapleveleném topicu, dokud 
jsem nebyl správně přesunut jinam, kde nepřekážím - nepřišel jsem to tu zaplevelovat celé tu a tam...) 
 
Technické IT vysvětlení: (užitečné tomu, kdo rozumí té větě, na kterou se mě zde ptal, tedy i vám, který jste 
se mě zeptal... Děkuji...) 
(Crypto, co mě naučil Assange a další. Podtrhané to je proto, že na celé té stránce vidíte, co v kterém odstavci 
asi je nejdůležitější, jestli to má smysl číst...) 
 
Odkazy na vlastní disk mají smysl jedině tehdy, kdyby se sem ke mně na něj někdo zeptat přišel... (Přijde, můj 
počítač je nyní PublicDomain, ale ne OpenSource, ale je z toho co vybírat...) 
 
Tedy odkazy na disk být průkazné nemohou, leda jako checksum třeba ze souboru se seznamem hashů, které 
navíc jsou různě z technickéhu důvodu propletené, a kde ten checksum je někde, kde jsem ho prokazatelně 
nemohl změnit (tedy je to prokazatelné jen tomu, kdo věří, že vy jste se se mnou nedomluvili a neposunuli jste 
to dozadu v čase ručně), takže když Assange třeba lupne číslo hash na Twitter, a skupina náhodných 
kolemjdoucích (a všech Anonymous co se to dozvědí a zajímají se o Assangeovy data), se na něj kolektivně 
vrhne, (a žvatlají si mezi sebou, co že tím ten Assange myslel a co za tím číslem je za obsah, protože 
Assangeho na té Ambasádě nehlídá nějaké právo, že si tam nemohou pro něj dojít, ale vydírání Soubory 
Informací a leaků na mocné, které ty soubory (šifrované asi tar nebo zip a není to malé) leckdo má (jeden asi 
ještě mám, to má leckdo, velká hromada zbytečných bajtů, když jsou bez klíče), ale nikdo k nim nemá klíč), ale 
ten checksum může být k něčemu jinému, tak pak když Assange přinese soubor, tak se dá říct, "jo to byl 
tenhle" a "byl už tehdy", protože ani Assange ale ani Twitter už ten checksum nemá v dosahu ho někam v čase 
posouvat, a leckdo kolektivně ví, jaký měl ten hash TimeStamp na twitteru ("ten jeden prsten co vládne všem 
ale nedá se spálit")... (Trochu jako fingerprint (sha) certifikátu, to se dá nadiktovat do telefonu za prvních pár 
hex-čísel na ověření, že to je tenhle certifikát a ne jiný.) (Jinak ale profi certifikační autority jsou založené na 
tom, že kdyby byl podvod, tak ony jsou na tom bité mnohem víc než vy, takže ony si obzvlášť dají pozor, aby 
tam nic nepodváděly... a jejich řešení se dá použít z jiných serverů automatizovaně, ale checksum (hash) v 
twitteru se automatizovaně používat nedá, a jeho důvěryhodnost nespočívá v tom, že je na Twitteru (i ten s tím 
může hýbnout v čase, když jste taková váha jako Assange), ale že si ho předem ani potom neznámý počet lidí 
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mezitím stáhnul také a rozporovali by to...) 
Nebo jako třeba se dají zaplést PDF do Bitcoinu, popis architektury bitcoinu v pdf tam takhle zapletený naspodu 
je (o tom se ví, a ten jsem z toho vybalil a také četl, trochu... mě spíš zajímalo, jestli ten postup vybalit to 
funguje), prý tam někde jsou i klíče šifer k těm tarům od Assange a byly hledány ale výsledek nebyl sdělen, 
jsou buď dobře zašifrované, nebo ani jeden z těch Anonymous, kdo to v bitcoinu hledali, to nenašel jak 
dekódovat, protože tam se na to obětuje desetník (miliBtc?) a pošle mnoha neexistujícím příjemcům rozděleně 
(ten jde z kola ven a už v BTC není), což nikdo neví jestli ti příjemci existují nebo ne, ale jejich seznam se dá 
spojit a dekódovat a vypadne z toho soubor, ale musí se k tomu poslat tučná provize (třeba 1 BTC) 
"zprostředkovateli" (ta ze systému nemizí), aby to neváhali a nezdržovali zahrnout do blockchainu, tohle už 
vám dneska nikdo nedovolí a Bitcoin je dost drahý na to, že tohle nejde, a ovšem vypárání nežádoucích 
informací zespodu Bitcoinu by znamenalo ho leda všude obětovat a celý smazat, kde ho všude mají, protože ty 
giga-databáze bitcoinu má jenom někdo, ale ten je takhle na smazání jen tak nedá... 
 
A k tomu, já co si ve Firefox u prohlédnu, zmáčknu i ctrl+s a na pár kláves třeba jen změním číslo na konci 
souboru a někde je z toho mht archiv ve formátu mime, to je fakt užitečný plugin (add-on) do Firefoxu s 
názvem "Mozila Archive Format" (maff), takže mě to nijak neobtěžuje to ukládat i s přílohami (jpg,css) ale bez 
scriptů, ty jsou z toho vykousnuté s poznámkou "při ukládání vynechán script", nebo třeba tam je položka se 
scriptem třeba z google ale jako obsah má "obsah scriptu vynechán", nebo tady dám malý-commit do Náhledu, 
ctrl+s a pár kláves na zvednutí čísla na konci souboru a enter, ty čísla tady hlavně aby se to řadilo za sebou a 
mají tam na šest čísel datum, nebo já prostě když zmáčknu printscreen, pípne to, a někde se uloží png do řady 
(svůj program na to mám freeware na webstránce, dělal jsem ho pro nějakého překladatele ze španělštiny, 
takže do clipboardu ze starého programu vnutí správnou znakovou sadu, ale na texty z firefoxu nebo ooo 
nesahá a neloguje je, leda bych zmáčknul klávesu a převedly se na plaintext a zalogovaly, ale neumí to unicode 
a jsou místo něj otazníky, kde to nejde převést), takových ad-extremum za rok 70k, takže když mám soubor 
Clpx4* tak to za tím je sériové číslo, já v tom jen občas něco hledám chvíli dozadu, jako si pamatuji že jsem to 
viděl ale zaujala mě vzpomínka na detail (nebo když se mě někdo zeptá, že před týdnem jsem to na dálku 
viděl, tak se můžu dojít podívat, ale po měsíci citlivé printscreeny vyhledám (očima, první z nich je černé okno, 
a zbytek obsahu poznám až kam) a zabalím bezpečně pryč podle datumu) a jak to tam tedy bylo?, takže já si 
nejdřív článek printscreenuji, a pak si ho z větší části nebo celý přečtu, i když hodně dlouhé tapety si 
neprintscreenuji celé, rozumný rozsah na zaplevelení screenů je tak do 10 stran, což PrintScreen si můžu 
editovat jsem i grafik, ale když někam pošlu hash na seznam hashů, tak tam je hash na seznam hashů 
posledních X printscreenů... (Takže ano, za to číslo (hash, o kterém ten Pirát asi mluvil) jsem tady de-facto 
TimeStampoval 7Tb dat a katalogy externích disků na zálohy, i když tedy čekat den, až se záložní disk hashuje i 
obsahem souborů a není to jenom jmenný seznam za dvacet minut jako obvykle, se každý rok nedělá - tedy v 
létě jsem to dělal, ale další zálohy jsou zas jenom jmenný seznam) 
 
A ovšem, jak jsem psal, soubory ve windows na ntfs mají čtyři časy, z nichž jeden (kdy jste to tam zkopíroval 
nebo uložil) ani nevidíte ani ho nemůžete měnit z programů, protože ten ani programátoři nevidí a nemohou 
měnit, i když tedy někde na tom disku je a dá se tam dojít i hex-editorem přímo na bajty, leda byste měl 
windows 7 a novější, kde vás na disk zapisovat nepustí, leda by byl odmountován (jako umount na linuxu), což 
se systémovým diskem nemůžete, ale třeba když se vyndá a připojí jinam, tak by to asi šlo... je to práce tak na 
hodinu to rozmontovat a disk do notebooku připojit přes usb rozhraní a najít a změnit, když víte, kde a co tam 
je... (Tedy, Analytikové to asi vědí, když vám seberou notebook, ale je lepší, když to vědí i ti lidi, aby byli 
svědomitější) (Tedy windows také mají stromovou strukturu s jedním kořenem, ale vy to vidíte až od písmen 
disků nahoru, které je tam link na device) 
Třeba když si někde nastavíte v commanderu datum souboru, nebo ho stáhne wget a nastaví timestamp podle 
serveru, tak to má kulatý čas na vteřiny, ale soubory co vznikly přirozeně jsou na desetiny milisekund, takže je 
sice 1:1000 šance (co vám ukážou systémové funkce, ale jedna nula navíc se tam pro převod na milisekundy 
už nevejde), že tam ta nula je přirozeně v milisekundách prostě náhodou... 
Takže ručně a jednoduše z commanderu změněný čas je kulatý na vteřiny... I když napsat si program, co to 
ukládá rovnou za int64 přesně taky jde... Ale já tu mám seznam spouštěných a ukončovaných programů také 
propletený jak pomlázku se zbytkem logů... (takže kdybych na to spouštěl script, byl by tam) (na pomlázku 
jsem si vzpoměl dnes, že si tu pletu na sebe bič něčím, co je mi užitečné (já na sebe jsem o dost levelů 
důslednější nebo mě to neobtěžuje, když to zapisuje, co dělám), vím, když jsem si to na sebe dělal, a ovšem 
dojít tam něco najít a vymezerovat (přepsat 0x20), to už fakt musí být důvod) 
 
Podstatné je to číslo zde ve fóru, kde ho prokazatelně nemohu sám změnit, takže jsem si z vašeho fóra udělal 
TimeStamp Autoritu, že ten obsah u mě už tehdy byl... (tedy u vás je to malé dlouhé číslo, a u mě je to 7Tb 
většinou zbytečných dat, ani to na první pohled nevypadá, kolik se do toho čísla vejde dat, ale jen jedním 
směrem) (a jen na okraj - pro náhodného cikána, kdyby mě chtěl vykrást, to je ježek v kleci, nedá se jen tak 
vyndat zpod stolu, a když sem někdo přijde, tak já mu to rozumně dám zkopírovat (větší než 2Tb se sem 
připojit nedá, xp limit) a krást mi to nemusí, ale kdyby přece chtěl, tak ať si poslouží, zálohy jsou, dělal jsem je 
jako dědictví pro mé sourozence, kdyby tu třeba ten barák spadl nebo vyhořel) 
 
Protože u tohodle díla (co tu píšu ve fóru pirátů - říkal jsem "akci" (happening) a nevěděl přesně, jak to 
dopadne) je nakonec i podstatné, co dokázal napsat jeden člověk za týden a rovnou, a to tak, že script a robot 
to sice rozkrájet do stromu umí (tedy strukturovaný text -- vkládáním vysvětlení), ale ani grepem, ale ani různí 
lidé když nejsou příjemce, z toho nepoznají relativní Důležitost Smyslu pro jiné příjemce, tedy co z toho je 
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"vata" a co "obsah", i když (skoro) všechno je to spisovnou češtinou... (a anglicky tam, kde jsem chtěl tenhle 
překlad) (a ovšem, já sem vatu vědomě ani nedávám, tady to všechno má nějaký smysl, a i kdyby jen pro to, 
aby to ukázalo dimenzi "hloubka smyslu" evidentně...) (a ono je to taky otázka, jak napsat text, aby ho nečetli, 
ale aby se dal přečíst potom, ale aby tam to důležité bylo aspoň podtrženo, protože to na první-dobrou stačí, 
ale ono to tak nevypadá, ale takhle 4D-text to je de-facto film v bb-code v rovině logiky... -- protože v multiD 
aa-code si to jako opakované-divadlo-zblízka naživo (a k tomu, všichni diváci tam také hrají, většinou hrají 
diváky -- teď mi došlo, že u J.Krause hraje jeden diváka vytrvale (jestli "pan Vomáčka"?), aby bylo zřejmé, že 
je nepřehlíží, když ho tam najde, to byl fakt dobrý nápad, protože ten tam je skoro druhý nejdůležitější i před 
kapelou (vlastně ne, tu prstem zastavuje dřív), když hosti se střídají, i když jeden (tři) host tam je důležitý, 
kvůli němu to je, ale ten tam je jen jednou, ale všem je jasné, že tam hrají diváky, -- aha, a došlo mi, proč také 
vyměnili zelené uniformy za modré u vojska i policie, aby se jim ve studiu neztráceli třeba v OVM kdysi, než byl 
real na Ž.věži) neprohlédnete...) 
 
Tedy Piráti - já těmi checksumami nechci zpochybňovat vás, ale ty potom, kteří by mně tvrdili, že to tak nebylo, 
a vy jste můj Důvěrník... (i když to číslo bude za chvíli zašité zase za hash v těch mých náhledech), taky vaše 
logy někde jsou můj důkaz, kolikrát jsem ten server obtěžoval náhledem a kdy - vaše logy kvůli tomu nikdo cizí 
piplat nebude [!], ale vy mu to třeba dobrovolně vyberete grep em, když se na mě přijde slušně zeptat... A jako 
ukázka nejen vám ale všem, že co někde napíšete do Fóra, tak nečtou jenom ti lidé, co se tam s vámi baví, ale 
může se tam na to přijít podívat každý i dlouho dozadu, ale Google a dalších 60 takových robotů se tam na to 
chodí dívat dost často, aby se za to dalo vyhledávat... (To je informace na určité ukáznění fór na internetu, 
protože ti lidi se vůbec nestydí za to, co někde plácnou, na druhou stranu, každý někdy něco atd... dokonalí 
nejsme... Jako třeba když chci emaily z fóra, tak si ho stáhnu pomalu do hloubky do šířky a vyberu ručně i to, 
co je normálně před automatickými roboty schované... Ale nerozeslal jsem jim (jiné fórum) to plošně takhle za 
emaily z fóra, které jsem si na to stáhnul, abych něco posílal emailem cíleně těm, kdo se o to zajímají, i když 
rozeslal jsem to jako pozvánku předtím na 300 adres těch, kdo byli ve společném CC v emailu, co mi 
dobrovolně chodí (přihlásil jsem si odběr emailem), a asi tak 20 z nich si to stáhlo podle logu serveru, nevím 
kdo... Protože to byl text určený k problematice, ke které se někde přihlásili jako já, ale někdo z toho mail-listu 
jednou poslal dopis "shora", kde zapoměl dát undisclosed-recipients jako jindy (tedy bylo tam CC a ne BCC)... - 
takže jsem jako "bratrům" ve stejném mail-listu to mohl poslat rovnou a ne shora...) 
 
Takže mimo jiné jsem exemplární Důkaz, že   my   Lidi jsme lepší než Stroje (protože stroje rozdíl úrovně smyslu 
textu nepoznají, krásu čísel nevnímají, a ani grepem se z toho nepozná, která "kočka" je tam důležitá a která 
tam je jen proto, že jsem ji zapsal, jak šla kolem atd (ne, co si myslím že je zbytečné jsem tam nepsal nebo to 
zase vyhodil sám, kdybych měl víc času rozmýšlet, vyhodil bych toho víc)), jsem jako důkaz genetiky ale nejen 
atd pro pochybující (Ne, my si nejsme rovni, jsme jiní, a nemáme všichni stejnou úroveň, protože tenhle text 
pochopí různí různě rychle a třeba slabším ženám (těm z nich méně racionálním) to někdo vysvětlí, že je to 
myšleno dobře atd), a že Informace od Vědců (viděl jsem jpeg titulní strany a natolik obsahu rozumím, že je mi 
jasné, že ten Abstract tam ten troll nenasmolil v open-office, ale ten troll to nesl (už nevím, kde jsem to 
stáhnul, to by šlo dohledat, třeba na těch printscreenech) s vysvětlením, co to způsobí, a já si říkám: "dobrý 
nápad...", jenže pak jsem i přišel na to, že jsem živý důkaz toho, co tam ten vědec napsal, takže i kdyby se 
chtěl vymlouvat, že mu to jenom "na vědecké úrovni" podstrčil, tak to ne, na mě to pochopí leckdo, ale vybral 
tomu ten vědec-genetik také úplně excelentní jméno μC., za jaké si to leckdo i správně zapamatuje, protože k 
tomu leckdo zná ten zbytek třeba z obrázku nebo pojmu Chiméra...) na postupnou dobrovolnou nápravu 
Smilstva Žen, a že nesu i Informaci na Nápravu Pedagogů (kterou nepřehlédnou) a i všem žákům z toho ukážu, 
co ty všechny děti znají, aby se poučily a měly měřítko na pedagogy, atd... 
Něco jsem sem přinesl a nesl k tomu, něco jsem ale až při tom našel jak to píšu a uvažuju a je to nakonec ještě 
zajímavější, nebo jako poukázání na racionální informaci a na odkaz do Písma těm, co to racionálně ekologicky 
nechápou, silou mé informace (to je ta nejvíc hořká pilulka) ty Migranty vyženete zpátky sami (a je jedno jestli 
letos nebo za pár let, ale čím víc jich tu bude, tím těžší to bude zastavovat, až vám to dojde), protože vás sem 
přišli v extrapolaci vyhubit a nahradit, na což se dá poukázat na statistiky a extrapolace populačních stromů 
podle OSN a číselné řady, nebo na odkaz do Bible kde to křesťané mají direktivně a mě stačí číslo řádku do 
zjevení a vysvětlení významu, které jim každý biolog potvrdí... Mě nemusíte věřit, já vás přesvědčím 
argumenty, které někdo potvrdí (ten i ten i ten odborník a nemá smysl lhát ale lze se mýlit), protože jsou 
správné, protože jsou _nutné_ pro přežití civilizace "bělochů" ještě déle než století... A inu, já své děti nemám, 
moje děti virtuálně máte vy všichni, pro ty to dělám... 
 
Takže chvíli počkejte, než to rozstříhám přečtu a pošlu (napsané už to je)... Protože kdybych poslal jen nějakou 
drobnost nebo zkratku, tak se pokrčí rameny a jede se dál po starém, takže jsem přinesl takovou váhu, která 
ignorována nebude... A ovšem já _vím_, z jakých míst na tuhle zprávu čekají, a vím, že vy vyšší neznáte... A 
ovšem na celé té stránce taky stačí číst jen to podtržené co je vidět metr z dálky na šedém podkladu písmen, 
vy to teď nemusíte číst celé (což mimochodem byl jeden důvod té tapety, a pak že jsem se v tom zamotal a 
něco jde dřív a něco kontroluji víc - ale takhle jako "tapeta" se to lidsky číst nedá), on si to nějaký Tým pak 
rozebere podrobněji a do struktury... 
 
Protože já jako Hodinář (řemeslník "component writer", z mého díla staví programátoři), a IT-sluha Lékařů ale i 
Mystik (především Křesťan, já se za to rozhodně nestydím, tedy moc dobrý křesťan nejsem ale snažím se), 
jsem tu přišel Silou Informace potichu z chalupy v horách Léčit Svět nejen cukrátky, ale i hořkými pilulkami... A 
ne, já nepřeháním... (Jen se nevytahuji na nikoho zbytečně, leda by to bylo potřebné...) (Takové Kočky v 
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chalupě vás třeba naučí, že ani z pozice naprosto evidentní převahy na ně nešlapu ale překračuji je, ale když už 
na nějakou šlápnu, tak se jí omluvím dost na to, aby pochopila, že to nebylo schválně... A ovšem - že i kočky 
mluví, ale mají na to jednoduchou řeč gest... - třeba se posadí před dveře nebo před misku a říká mi: "otevři 
dveře,nasyp misku", mě nevadí, že si myslí, že mi poroučejí, já jim pomáhám, aby netrpěly nebo mě to prostě 
neobtěžuje jim vyhovět...) 
 
A ovšem, vyhrožoval nebo sliboval jsem zde Velkou Publicitu pro Dobrý Účel (tedy nejen písemně ale jedním 
telefonátem to férově vysvětlil, i když ani mě tehdy nedocházel rozsah) a že se nechcete ztrapnit chybou 
(uhnout od svých hlásaných Liberálních Ideálů - takže stačí, že normálně děláte to, na co z obrazovky TV 
vypadáte, tedy hlásáte Toleranci a tolerujete mě, ale bezpečně někam odmoderujete jako trolla, kde nevadí, to 
každý pozná, že na první pohled tohle normální není a číst se to plošně nedá...), ale to jsem si představoval tak 
třeba jen milion čtenářů, ale nakonec máte štěstí, že česky víc než deset milionů lidí číst neumí, když mi teprve 
ta váha došla... (To velmi rychle naučí člověka zodpovědnosti nebo alespoň si nehrát lehkomyslně, jenže s 
takovou vahou zodpovědnosti se něco dělat konstruktivně nedá, tak to spíš obcházím a píšu jiné okolo, takže 
nakonec je to tak dlouhé, že jsem si nechtěl přečíst a pořád kontrolovat důležitý kus textu, jenže jsem toho 
napsal moc (to uvidíte, co se dá z klávesnice napsat za týden, když to jenom píšete a nečtete -- třeba tenhle 
kus čtu, aby měl smysl a byl přesný, ale zase upřesňováním nabobtnal, myslel jsem tak stránku obrazovky - 
psát text stručný jasný vyžaduje větší rozmysl), a budu to muset rozstříhat a asi podtrhat to podstatné... -- 
víte, ale ona je na tom taky jedna důležitá věc, že někdo 100 přede mnou taky přinesl v podstatě diamant, 
zabalený do novinového papíru vědeckého handrkování své doby, takže to racionální lidé odmítli a vybalili si to 
jenom ti, kterým je to z racionálního hlediska jedno, protože z toho duchovního to funguje i tak, když v tom 
jsou vědecké bludy -- ono je někdy těžké napsat text tak, aby ho někdo četl a použil a někdo nečetl nebo to 
odmítl a ignoroval celé... jenže já jsem to naopak propletl oběma dohromady...) 
 
Tedy jsem vás nepřišel urážet ani ztrapnit, ale férově jsem vás (vaši čest a inteligenci a ideologii) použil (tedy 
pojistil jsem se, že vy mě nevyhodíte, že lékaři mě nepřijedou zavřít do blázince atd), abych pomohl jiným... 
(Jen na okraj, k té Průběžné Demokracii, co jsem poslal vedle, tak nějak mi došlo, že ve skutečnosti se to 
jmenuje "Zrychlený Populos" na eliminaci šmejdů z politiky rychleji (tedy aby bylo z názvu zřejmější, o čem to 
je), ale zase "Populos" (lid) má IQ100 v průměru, ale poslanci mají třeba IQ120+ v průměru, takže se váha 
Populosu nedá násobit neuváženě, protože vy inteligentnější pochopíte, že dát příliš silnou páku těm v dolní 
půlce pod průměrem není vždy uvážené... -- a pak taky jsou národy, kde jsou vědomí a ukáznění, a jsou 
národy, kde Populos je z půlky mrcha zlá - jako co si mohou dovolit ve Švýcarsku nebo možná? v Čechách by 
třeba v Turecku byla spoušť... A v South Africa se můžete podívat ((třeba nedávný zákon do ústavy na libovolné 
vyvlastnění Farmářů - farmu nám dej a dluh si splať jak chceš, ale zlato se odsud vyvážet nesmí ("neprodáš to 
všas sám"), nám neutečeš)), jak to vypadá, když páku dostanou do ruky nejpočetnější, a rozum nemají...) 
(byla zpráva o tom, jak to někdo v SA "zabalil", prodal co měl, a jako kus zlata si to chtěl odvést letecky, jenže 
mu to našli, sebrali, a poslali do vězení za nelegální vývoz zlata) (moje IQ pro informaci na gymplu mi před cca 
25 lety změřilii asi 120-125 (už to přesně nevím), žádný génius) 
 
Jenže vy žijete v (zatím) bezpečné zemi a žijete normální život, takže nemáte čas ani důvod koukat, co na koho 
odkud žalují (nejen na politiky, ale především na excesy normálních lidí a médií) a ovšem fórum s téměř 2e9 
threadů se nedá vstřebávat individuálně, ale jen, co si tam seberou a omílají to mezi sebou dokola, ale pak zas 
vidíte a z historie pochopíte lépe, kde dělají ti trolové chybu, a že dobré řešení je jedině někde uprostřed, a že 
ty informace se nedají vytahovat konkrétně, když se k tomu nedá záruka toho, že na ty staré viny se koukat 
nebude, aby se nemuselo dál lhát... (tedy trochu jsem byl neuvážený a někoho jmenoval jménem, ale já 
jmenuji jen exemplární případy, a také nerozumím všemu ale vidím, kdo tomu rozumí lépe a je fér (aha, psal 
jsem paní L.P. - ta není Hus v Sukni, ale Žižka v Sukni nebo já nevím ten příměr, ale ta dobře hlásá obranu 
národa a byla i přes nepřízeň a disent odhodlaná do toho jít a nepřestávat), abych ho mohl doporučit, jenže 
leckoho by takové dobré doporučení mohlo zlomit, ani to asi dělat nebudu neuváženě) 
A ovšem, když se tu tak popisuji, (to teprve přijde, tady to není v pořadí, protože to odkládám a dopisuji), mohl 
jsem to dělat takhle všechno, protože jsem to nedělal všechno najednou, a _protože_ jsem to nikomu neříkal, 
abych musel poslouchat "proč?" (nebo i "proč jsi toho nechal?", prostě když je potřeba, tak přerušit něco je 
jenom otázka zvyku, a jdu dělat něco jiného, co mě baví nebo je to užitečné, zatímco někde pracuji přiměřeně 
svědomitě) 
 
A na okraj - třeba Církevní restituce tu jsou chyba z obou stran, protože když Stát platí Sport a Kulturu, tak by 
měl stejně platit i Církev, protože vy si nechcete nechat vyklučit (vybagrovat) Duchovno, protože viz Čína - tam 
není ani tak problém politický (a Dobrý Císař Xi, oni to tam tak prostě mají odjakživa) ale tam je problém, jak 
tam maoisti nahrubo a silou drsně vyklučili všechno duchovno, ale ono je jedno, jestli se odstraní rychle nebo 
pomalu, a viz ta Čína nebo Bílé Přílby ve StarWars, kam to pak vede v řádu staletí dost jistě... Ani nechcete, 
aby ty památky chátraly, když jejich Správce nebude mít na Údržbu... (Protože takový Kostel se používá nejen 
zevnitř, ale zvenčí se sem na něj jezdí dívat Turisti, co zase živí místní Obchodníky...) (a Církev nechce být 
Kapitalista, co třeba zkrachuje nebo bude točit svůj Ekonomický Motor především...) 
 
Předběžným odhadem to tu někdy dnes 29 bude, ne déle než do Silvestra (aha, spíš do Nového Roku?), aby na 
to šlo reagovat shora ne dříve než 2.1. (protože to je středa...) ale vyberte si libovolně, to do jara klidně asi 
počká, a před správné dveře na to URL položit umím, aby si ji aspoň někdo prohlédl, a z náhledu poznal, že ho 
to zajímá, a zas na Západ nahoru to asi nebudu posílat rekursí ("tahle zpráva vašeho šéfa zajímá, pokud nad 
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sebou máte šéfa, a vy mu ji nechcete odepřít") odspodu nahoru (i když položit pod nos fbi bych to uměl taky, 
ale mohli by to přehlédnout nebo nevím, navíc tam asi češtináře takhle po ruce nemají), jak jsem si myslel, 
nevím jistě... (asi to půjde do 7 sedmičky, já nechci způsobovat chaos ale opravovat problémy a varovat, co 
jinde klíčí ale přehlížíte to odsud, zatím... -- aha, a teď mi došlo, že jsem to vlastně do té 7 sedmičky (to jako 
grafickým tvarem 7) viděl zafungovat - já si pořád říkal, co asi v těch obálkách na pohřbu nedávno v řadě od 
39(J.C.) do 45(D.T.) dostali (o tom leckdo přemýšlel, co tam tak mohlo být, a k tomu rozbory, jak se na to 
tvářili) a už mi to došlo, co asi... nebo prostě telefon na sebe mají...) (Jako třeba #metoo je nebezpečné hnutí 
fanatiček a je třeba to důrazně zastavit dobrými argumenty, které dobří muži a dobré ženy poznají a v čem je 
na tom # zásadní chyba) 
Pro Piráty, stačí když se mnou nebudete dělat nic, ale jestli se chcete na cokoliv zeptat, tak se pokouším lidsky 
odpovědět... 
 
Omlouvám se, že je to dlouhé (tenhle kousek ale je jen odbočka před korekturou), jsem i z rodu spisovatelů 
(tedy táta a bratr trochu)... 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od P.A.Semi » 30 pro 2018, 01:41 

Fakt mám čím dál horší svědomí, že jsem toho napsal moc a zdržuju lidi a přetěžuju jim servery... 
Kdyžtak si to pak někam odlejte do archivu, já svoji verzi mám, na chvíli ten server megabajt navíc unese -- 
nepředstavoval jsem si, že tu napíšu megabajt z klávesnice do fóra...! 
-- u mě to je v náhledech postupně 680Mb, ty soubory jsou vevnitř velké v html... taky vidím, že jsem tu dělal 
frajera s checksumou podle Assange, jenže tohle fórum tam není (je tam jenom Evangnet), protože má 
"Fórum" diakritiku v názvu souboru... (dělat věci ve spěchu a nekontrolovat to není dobré... já ale víc času 
nemám... tedy ne že bych na to času litoval, ale muselo to být rychle hotové...) -- inu, přišel jsem tu udělat 
happening na propagaci své knihy, kterou potřebujete -- nejdřív v září vydáno (byť nedokončené korektury 
překladů, dalších pár měsíců práce), protože jsem chtěl zastavit veřejným míněním Marakesh (plán Luciferiánů 
od 2015-09 do 2022 asi)... Ale A.Babiš z ní couvnul, super, nemusím se starat, ono to půjde i rozšířit postupně 
pomalu... Ale Žluté Vesty a Irlmayer mě dohnaly ke spěchu - musí to být rychle, protože pak už bude pozdě... 
(já už si teď myslím, že vy spěchat nemusíte, ale já ano) 
Takže neváhat a něco udělat... 
 
Ale fakt jsem netušil, že tu místo propagace té původní napíšu jinou online do fóra za týden... (a ovšem zjistil 
jsem, že když je člověk unavený (nevyspalý), je snadnější psát než číst...) 
 
Jenže já mám v popisu práce, který jsem četl (líbil se mi) ale teď poznal souvislosti (inu, to se pozná), že až to 
dokončím (to důležité je hotové, ale nemám to v náhledu a korekturou zaberu víc času, v řádu hodin nebo pár 
dnů), mám vyprávět Pohádky dětem, prostě to tam tak bylo na závěr té knihy 13.5ž, která nebyla ani tak o mě 
ale pro mě... (nevěřte... já si myslím, že tohle jsem měl dělat, ale cítím výčitky svědomí, že zdržuju... jenže si ji 
pamatuji jen v obrysech kapitol, je to 10 let co jsem tu "pohádku" četl (pěkná satyra, asi poslední kniha, co 
jsem četl tlustou knihu od začátku do konce papírovou, když teď dospělý čtu pdf v počítači), teď je někde v 
krabicích s knihami...) (vyprávět pohádky (tedy popisovat sebe, nebo tam připsat ještě nějaké rady ke konci) 
proto, že jsem mezitím zjistil, že to je geneticko-karmicky zajímavé, jak jsem k tomu došel... ale když se mě 
ptali osobně, tak to nejde vyprávět...) 
 
A rozebíráte tu dokola EET, v Kanadě už legalizovali konopí rekreačně (a tady v zemi s největším počtem kuřáků 
konopí na hlavu je na to taky tlak a já k tomu mám co říct, protože to znám nejenom zespoda, ale i větu o tom 
z psychiatrické učebnice - když vám totéž řeknou dva psychiatři různého věku nezávisle ale stejnými slovy -- 
jenže oni mají zkušenost jen s těmi troskami, co k nim přijdou, ale já kvalitní vzorek odhadem přes 500 lidí 
osobně a s průběhem v čase u některých (a dělají to dohromady často vsedě často potmě, kdežto já spíš 
(napůl?) kouřím potichu sám a do rytmické chůze (dřív s hudbou) a za světla a v opticky nerušivých místech), a 
v podstatě jsem s tím dávno přestal a jen vyjímečně, v obdobích, třikrát přestal z toho letos to bylo po 
racionální úvaze jednou za týden plánovaně a předem odměřený počet, který jsem ani těsně nenaplnil, a dobře 
tak...), na Západě hnutí #metoo (feministky kradou lásku ženám především, a že se jich "postižených" ozve 
tolik (ty co překonaly stud záští), je to rozšířené (inu, některé ženy za pracovní pozici dávají krásu a i ty tělesné 
služby, ne všechny ale leckteré se ozvaly, až z toho WallStreet vydává v časopise poučení: "pozor, ženy radši 
nebrat" - což také není správné, ale když se musí muži bát za lásku, i tohle je řešení... -- protože křivky IQ - 
(moc jich není, protože to je politicky-ožehavé téma a leckdo se to bojí zveřejnit, aby nebyl lynčován), mají 
ženy mírně posunuté doleva a mírně nahoru uprostřed, takže víc je žen průměrných, asi polovina mužů je 
hloupější než průměrná žena, ale postupně až třeba na tom konci vpravo u géniů je 10x víc mužů než žen... - 
což žádná vyjímka nevyvrací...) ), Západní politika a migranti, Orthodoxní schizma prý srovnatelné s rokem 
1054, atd... 
 
------- 
 
Takže ještě jednou pečlivěji ten checksum, ale zas jen ty náhledy z fóra zde... (Ty řádky kolem toho čísla 8d..4f 
jsou jen, abych jenom nestrašil nějakým číslem bez významu... (Čas v závorce mi dělá Prompt automaticky, dá 
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se to nastavit...). A rytmický ten checksum není, je to bílý šum... (Ostatně já nevím, co měl Assange za tím 
číslem, ale přimělo mě to tehdy o tom uvažovat a ne krátce... To když jste jeden z odběratel ů z WikiLeaks, tak 
se o tom uvažuje... -- wiki=wish I knew it , ustálená zkratka v angličtině, ale když někdo dělá s wikipedií, tak to 
přitáhne i za jméno... ) ) 
 
(30.12.2018 1:07:50) 
F:\Doc\Download\Misc\BListy>md5sum *f*r*pir*str* ozn*eva* > Md5_181229.log 
(30.12.2018 1:10:13) 
F:\Doc\Download\Misc\BListy>md5sum Md5_181229.log 
8d51f6d7936ed29ce50d37e0d92e9a4f 
(30.12.2018 1:13:41) 
F:\Doc\Download\Misc\BListy>dir Md5_181229.log | grep 181229 
30.12.2018 01:10 79 789 Md5_181229.log 
(30.12.2018 1:14:29) 
 
(Tedy v podstatě takový amatérský TimeStamp zadarmo, je s tím třeba 15 minut práce to postupně 
checksumovat (třeba z více zdrojů) a skládat do texťáku a je to mírně zpochybnitelné... U Lékaře na podpis 
zdravotního záznamu to je oficiální a nezpochybitelné a je to v tom jednom kliknutí s tlačítkem "Podepsat" nebo 
to dělá program automaticky, podle toho, jak to je nastavené... Já takhle nechci brát práci Certifikačním 
Autoritám, ale jde to i zadarmo ale pracně a kontrola lidmi a ne automaticky... A asi by šlo napsat i do toho 
příkazu -sha , asi jsem líný... Já mám md5 radši tak z nostalgie...) 
 
IT-Knowledge: 
Třeba Certifikát asi leckdo znáte, to jsou v podstatě dvě prvočísla P a Q, a jejich součin dáte těm, kdo to má 
ověřovat, a je tak nějak dokázáno, kolik času by trvalo to pomocí hledání gcd (greatest common divisor) na ty 
dvě čísla rozebrat, ale všechny počítače číny by to za století pravděpodobně neměly... (nevím, pamatuji si 
nějaký impozantní časový interval srovnatelný se stářím vesmíru nebo tak...) -- tedy říkám dvoj-ostré číslo 
(jsou v tom dvě prvočísla) ... (Moc si to nepamatuji, i když jsem to i několikrát programoval podle ssleay a 
rfc...) 
Třeba Bitcoin se commitují obchody a vydělává další timestamp, že se hledá SHA checksum, aby začínal na víc 
nul (v binární soustavě) než ten předtím... (nebo aby byl menší) Na to je farma počítačů ( miner, těžař - nové 
Bitcoiny se těží jako jiné suroviny, ale jde to pomalu a cena těch starých stoupá, tedy na čas, teď klesá a 
relativně dost z toho maxima co měl...), které to jedou na grafických kartách 2500cpu paralelně každá, a 
hledají "cenné" číslo hash... Jenže někde už to začalo žrát tolik elektřiny, že to tam zakázali ve městě 
vyhláškou... A za čas už se to nevyplatí v porovnání s cenou za spotřebu elektřiny vůbec... 
A ovšem těžit Bitcoiny je v tomhle systému potřebné, bez toho nejdou potvrzovat provedené transakce... (jestli 
jsem to pochopil dobře?) 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od P.A.Semi » 30 pro 2018, 14:27 

Ještě jen drobnost na Assange... - co se tak povídá, proč tam dosud sedí na té Ambasádě a klidně povídá z 
okna, a policisti dole hlídají, aby ho náhodou někdo nesestřelil... (kdyby nebyl opravdu velká figurka na téhle 
šachovnici, nezmiňoval bych to třeba) 
 
 Jsou asi tři velké balíky špíny na politiky (v rozměru gigabajt dokumentů v taru), leckdo je má, jeden je třeba 
na Kerryho a možná nevím jeden na Equador, ale nikdo k nim nemá klíč a je to kvalitně zašifrované, a prý ten 
Assange jen třeba jednou za čas posune pojistku, která automatické uvolnění toho klíče posune o rok dál... (Ale 
zkusili mu na půl roku odstřihnout internet, jestli to jako během půl roku může spadnout...) (Protože jinak dělat 
další WikiLeaks může kdekdo z té skupiny (jako byl třeba CiaLeak nebo Vault7 mezi tím), i když tedy leckdo 
tam byl třeba spadnut pod vlak (Gawain?) z nástupiště a tak... -- nepamatuji přesně, diskutovalo se o tom) 
A ovšem, leckteří trollové hltavě čekají, až ten klíč odněkud vypadne, takže když z Assange vypadne číslo na 
Twitteru, tak se vrhnou hledat, co s tím... Já si jen vyzkoušel, že z Bitcoinu se dá zespodu vytáhnout PDF v hex-
kódu, jsou tam transakce a nikdo neví na co, tak to trollové hledali a leckdo čekal, jestli najdou, ale nic... 
 
Tedy nikdo neví, jestli to tak je, ani ti politici z USA nebo Anglie, gigabajtové tary mají různí trollové a čekají 
(jeden tu mám asi ne tak velký, jestli jsem ho už nesmazal, bez klíče je to nanic...), ale politikova obava z toho, 
že by tam náhodou mohla být špína na toho politika, tam drží Assange naživu... (něco jako "životní pojistka" 
(wlInsurance?) pro Assange) (Inu, kdyby byli transparentní a čistí, nemusí se ho tak bát, ani jiných leaků...) 
(Ono je i možné, že ty šifrované tary jsou jen velký balík čísel a na nich nálepka "Kerry" nebo tak... ovšem 
Assange to prý hlídá naživu...) (Tedy dělat Drzost o rozměru WikiLeaks není taková sranda, jak to vypadá...) 
 
Ale posouvat to může třeba kdokoliv jiný odkudkoliv nějakou url, když vidí, že tam J.A. ještě stojí na balkonu... 
(tedy WikiLeaks není osobní podnik J.A., ten to jenom zaštiťuje jako "Vydavatel" (a leccos na tom asi vymyslel, 
je to IT-profík...), a v USA ho chtějí soudit jako "Žurnalistu Vydavatele" původem Australana, jehož denník prý 
nelegálně uvěřejnil zakázané informace (tedy sice je tam svoboda slova, ale některé informace jsou zakázané, 
a pojem "Jurisdikce" asi moc v oblibě není), ve Švédsku mu už vypršelo udání na styk s mladicemi (prý 
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dobrovolný) a nechtějí ho, v Británii ho chtějí soudit, že se vykašlal na Kauci na vydání do Švédska a místo toho 
emigroval do Equadoru pěšky (už má občanství), Equador své občany nevydává k souzení jinde, OSN vydala 
stanovisko, že je tam zadržován protiprávně, ale všichni čekají...) (tedy ušil si J.A. bič i na sebe, protože nikdo 
si není jistý, jestli se dá pustit ven) 
 
Tolik tedy rozšířená pověra, proč tam dosud sedí a nikdo z ulice (třeba najatý mafián od kohokoliv a tak) ho do 
toho okna nezastřelil, když odtud čte různá prohlášení... (Tedy Síla Informací na ochranu někoho důležitého 
jako Assange před bezprávím od mocných oficiálních nebo neoficiálních) 
(třeba Meyer Lansky byl mocný a neoficiální, takový asi nejznámější Král Mafie kdysi (wiki: "was instrumental 
in the development of the National Crime Syndicate in the United States"a "developed a gambling empire that 
stretched across the world" -- to ale prý kdysi...?), u nás ho parodovali ve filmu "4 vraždy stačí drahoušku" s 
těmi vyndavacími zuby, J.Kemr ho hrál (tedy nedá se říct, že by to naše TV nezmínila), nebo prostě takový 
formát v těch mafiích, je to normálně i ve wiki, známý je prý i jako "Účetní Gangu" (Mob's Accountant), ale 
zemřel dost chudý se jměním asi jako na jeden rodinný dům...) 
 
Inu, Média by na moje vysvětlení J.A. nalepila hned nálepku "Conspiracy Theory" a prý jen lež a pověra, ale 
stojí za povšimnutí (moje optická paměť, nejsem si jist), že jak tam stojí na balkonu a čte neco vzletného z 
papíru, dole stojí kordon policistů a koukají pečlivě do lidí, ne na něj... (a ovšem v Británii je nejhustší 
kamerový systém, tak někdo sedí v centrále a kouká na kamery, zbytečně tam nejsou... má tam J.A. kvalitní 
ostrahu před nevládními mafiány, na které taky WL leakují informace...) 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od P.A.Semi » 01 led 2019, 00:06 

Venku, po svátku Opájení, před svátkem Střízlivění, oslavuje Lid Nové Číslo... Halasně... 
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(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 01 led 2019, 18:26 

(metadata32) 1.1.2019 - Je to příliš dlouhé... Do streamů, co sem teď pošlu, jsem psal od asi 23 do asi (nevím 
přesně) 27, nechtěl jsem to zásadní odesílat předčasně, a pokračoval jsem i vyprávěním, mám připravené 4 
větší bloky, které bude potřeba rozstřihnout na kratší... 
Mezitím jsem se rozhodl, že to nepošlu na Svátek Starého (Silvestr), ale na Svátek Nového (Nový Rok), jako 
hořkou pilulku pro vystřízlivění... (limit je 2.1. v poledne, z určitého důvodu) A ovšem aby se streamy (proudy 
textu, česky čti "strým,strýmy") řadily vzestupně, tak odesíláno je to na 1.1.2019, ale stream tam je i 32 jako 
32.12.2018 - přestupný den... (a to nevím, jak tu korekturu stihnu, jestli nebude ještě 32.5 ...) 
 
A ovšem, v tomto tempu (napsat přes 150 stran textu za týden) není čas to číst, takže to není příliš Kvalitní 
dílo, ale je Autentické... Ač bych byl rád, kdyby originál byl někde ke studiu k dispozici, pro běžné čtení se z 
toho spíš udělají výtažky... Některé části (třeba polemika s právníky v něčem) by pro běžné čtení byly spíš 
škodlivé (tedy kažení přirozenosti lidem)... 
 
Pirátům jako správcům zdejšího serveru se fakt omlouvám, že jsem to zneužil a napsal toho z klávesnice moc 
(tedy není to podvod, jako když někdo přes schránku přelije cizí text a zahlcuje tím), takže zálohy databáze 
fóra narostou a je to obtěžování, tohle se slušně nedělá! Nicméně teď to prosím vydržte třeba měsíc nesmazat 
(i když já to zkompletuji stejně asi ze své verze potom, ale teď na to pošlu URL sem, takže pokud to překáží 
technicky, tak to třeba i smažte s vysvětlením "z technických důvodů přerušeno", nebo já nevím jak), ale nikdo 
by se nedivil, kdyby to překáželo skladovat dlouhodobě... 
Máte velmi Liberální Limit proti robotům (scriptům programátorů), ale ještě tu z analogie Linuxu chybí Quota, 
mělo by to od určité chvíle ukazovat: blížíte se ke kvótě, a po čase říct: Dost... (Tedy třeba megabajt za měsíc 
nebo týden z jedné IP adresy (nebo IP+jméno) je velmi liberální quota...) 
 
 Protože každá Svoboda by měla mít Hranice , za kterými je svoboda jednoho nepřiměřeným obtěžováním 
jiných... 
 
 Není to Lineární text , lze to přeskládat do vhodnějšího pořadí... Ostatně i Korán máte jen seřazen od 
nejdelšího do nejkratšího (se zřejmým úvodem na prvním místě), ale ve správnějším pořadí dle vzniku to dává 
více smysl, jako co tam bylo před fází dobývání okolí nebo Medíny a co potom, že ty agresivní verše, co tu na 
západě tak vadí, jsou tam relativně jen drobnost a jsou až po té dobyvačné fázi... (Pro ostatní, kterým Korán 
vadí, inu, je z větší části dobrý a neškodný, někde jsou i omyly běžné na tehdejší dobu - také něco těm lidem 
říct ještě nešlo, ale problém je Fanatismus a Neomylnost, problém Islámu jsou především středověké Hadísy - 
dílo jen tehdejších lidí středověku a antiky, jež zastaralo... A ovšem leccos je tam otázka správného překladu - 
ten, co mám v češtině (ostatně i tu knihu tu mám na stole), zas tak špatný není, jako některé anglické 
překlady...) 
 
------- 
(stream23-26) 
A ovšem já to tady neodstartoval proto, že jsou Vánoce nebo Slunovrat, vydal jsem Knihu v lete na Vaclava 
(prvni verzi na Zidovsky novy rok natruc), a varování před Genocidou Bílých (která je v plánu nakreslená -- 
tedy ne, je tam nakreslená genocida רשע "wicked,criminal" "špatných,zkažených", kteří jsou na obrázku bílí, a 
v Americe Lži Židů vaří fanatický Hněv Černochů a fanatický hněv Liberálů proti Bílým Pravým (Pravicovým) 
Křesťanům jako Trump především), a litoval, že se to moc neujalo, nakonec to stahovaly spíš jen Roboty... 
 
Ale Žluté Vesty - všiml jsem si, že odstartoval Program Irlmayer a znejistěl, protože jsem ho odmítal - že to je 
jen Zlá Pomsta Sudeťáků, a podíval jsem se po čase do Evangelia (namátkou) a tam bylo něco ve smyslu: 
neváhej, zítra bude pozdě... (Tam si nepřečtete, co zrovna máte dělat, ale lze tam nalézt/dostat odpověď na 
otázku... asi. nebo mám Vyjímku... Bůh je i Pán Náhody, když to je potřeba... Ale tohle nezměříte... -- přesněji 
- studovat planety mě přiměla dobrá shoda počasí s dobrými (duchovně) ephemeridami pro bio-dynamiky, 
kterou jsem několik let viděl, ale když to začal měřit, tak už tam nebyla, protože skončil cyklus a skvrny už se 
netočily v rytmu s Měsícem, nebo nevím...) 
(inu, někdo, možná obě strany, tu zasel legendy, a čekali na někoho, kdo je vyřeší... A inu, bylo mi pomoženo 
Anděly -- což jednak je pravda, druhak omluvenka pro ty, kdo by mi chtěli závidět, ať mi nezávidí, a ovšem já si 
to i odpracoval Intenzivně - mě Bavilo Tvořit, inu, když máte Práci Hrou, je jedno, jestli vám za ni platí, když 
hlad nemáte -- někdy, když na vás nikdo nezávisí, aby vás tlačilo svědomí, že jste nepomohli dost...) 
 
Když to zvažuji - když to tady nabralo větší Váhu, než jsem čekal - já nikoho soudit nechtěl, jen jsem něco 
přinášel... Tedy ta Průběžná Demokracie se mi jevila jako zajímavý nápad, jsou i jiné Možnosti, ale Dávám to ke 
Zvážení... (Kdyby Monarchii - přečtěte si to v Dt - tady (leckde) nebude vládnout Cizí Král, třeba v Čechách 
Habsburk nebo Schwarz-enberk -- a jen na okraj, KS byl Horší Volba nehledě na Barvu ve Jménu a Původ...) 
 
(Jen jsem si vzpoměl - na Plutu (jeden počítač u mě doma se tu jmenuje Pluto - je malý a měl být daleko v 
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hostingu, ale hostinguje ve skříni) tu mám Past na Roboty Hackerů, ale já tu jen Vyvíjel WebServer (tedy, jeden 
(vlastně dva: 80 a 443 - kulaté a ostré, gcd tu nebudu zdržovat, jestli to je tak) tu mám i na Hranici), a ovšem i 
IP se dá falšovat (zkušenost mám) a někdo mohl někoho očerňovat nebo znásilnit a použít (čímž je částečně 
vyviňuji)... A ovšem, když už se to provalí (protože někdo si tu vyjímečně něco stahoval na pokyn), inu, i pro 
Konkurenční Firmu jsem dělal ale jen Drobnosti, které mi Má Vlastní Realizovat Odepřela, a dělal jsem je jinak 
než Domovská Firma tedy jsem zdroje nekradl a konflikt zájmů necítil, a ostatně, ta Konkurenční je i můj Bratr 
(nejmladší) a Přátelé, ale přesto jsem pro Původní dělal Zodpovědně Dál... Ale mimojiné mě nevyhodili proto, 
abych nešel ke konkurenci... V záloze ta možnost byla na prvním místě a tiše se to předpokládalo... Ale já tam 
mladšímu Bratru překážet nepůjdu (bylo tam "asi" ale pak jsem to pochopil)... Tady se jen přiznávám, protože 
se to stejně třeba provalí... Já jsem nelhal, já to jen neříkal, a nikdo se neptal, a před Svědomím jsem si to 
obhájil, nikomu to neubližovalo... Na druhou stranu, na firemním serveru mě hackeři štvou (Do Lékařských 
Firem se Nekope!), když ho zadřou opakovaným hledáním, jestli tam jsou nějaké obvyklosti...) 
 
(K tomu upřesnění, jen jsem se tam byl rozhlédnout na to slovo "princess" - Když tady Očernili Huawei, tak to 
nebylo jenom ze Strachu za Pomstu za tu Princeznu (dceru zakladatele firmy), i když tedy jako důsledek ano, 
ale protože prý zas China těsně před tím zakázala kupovat Iphone administrativně... Inu, Obchodní Válka, ale 
Půlku Informací Vám Neřekli... "Soudruzi" (špatné slovo, když opak je pravdou, spíš Totalitáři? teď nevím...) 
tam vedou boj Direktivami (na své lidi) (jenže ty se dají snadno stáhnout), tady se vede pomocí Smear 
Campaign (na své lidi) (to nestáhnete snadno (Smear Campaign je "Špinění Značky", "Mediální Lynč") )... K 
tomu Huawei - tedy, nic v IT není bezpečné dost na to, aby se to dalo dost ověřit včas, a je jen otázka, komu 
důvěřujete, že nemá důvod vás bodnout... Takže ano, když vás varovali, tak měli racionální (robustní) důvod 
předpokládat, že zrovna teď zrovna China má důvod je (ne vás! -- vysvětlení později) bodnout skrz Huawei - 
jenže China své zákazníky si takhle sama nepodřízne větev, nejsou hloupí, ale státní správu by napadnout 
mohli, a ovšem mohlo za to v prvo-příčině to zatčení té jejich Princezny... (zrovna když Trump jednal, ale Mafie 
zatkla Princeznu) (tedy nevím, jaká je, ale oni si jí velmi váží, dcera zakladatele asi) -- A ovšem Státní Správa 
by neměla kupovat z Nejlevnějších Zdrojů (protože, inu, China je Levnější, dřou tam levně, kurs je posunutý 
atd...), měla by být Robustní a Patriotická (proč mají Rusové v 1. kanálu ve Zprávách Blok Reklam? a proč 
navíc Západních?! -- nevím jestli ještě, před časem měli), a Kvalita něco Stojí... -- je to (H.ve S.S.) důsledek 
špatného zákona na veřejné zakázky... ) (Zamezování Alt-Médií je především tedy cesta k říkání Polopravd a 
Vytváření Dojmu, že je to Ucelené... Oni třeba ani nelžou, jen vám podstatný Detail neřeknou... Takže je třeba 
mít Prostor i pro šíření proti-Názorů, byť Mylných (ale kdo není Zainteresovaný, aby to Soudil?!), je to (AM) 
Obrana (prostředek k odhalení) proti Špinavým Informačním Zbraním... Zase běžný občan nemá čas plýtvat na 
porovnávání...) (Já nemám čas plýtvat si to teď celé přečíst, je to dlouhé, kontroluji to jen cca větu dozadu... -- 
zase jsem porušil, co jsem si předsevzal, že jsem to zezačátku psal a četl a kontroloval dokola, a teď jenom 
píšu... Inu, teď se nebrzdím... Roztřídí se to potom... -- Ještě to vklidu znovu po al-Sva kontroluji 26 ráno ) 
 
------- 
 
(k tomu ještě jsem si vzpoměl - třeba cikán je neškodný povaleč a není nutné mu ubližovat, tak ale černoch vás 
sem přišel geneticky znečistit a vyhubit svým přemnožením, a je v tom rozdíl a je důležitý - Afričane, běž 
zpátky do Afriky, nebo !) (a ani Anchor Baby není argument vozit sem celou rodinu... teď mě to napadlo - jak je 
rozumně vyhnat - jestli se černoch chce rozmnožovat, tak pojede do Afriky... ti co tu jsou není kam vyhnat, ale 
přemnožit je i tady nechat nelze... a kdo to z bílých nechápe, je užitečný idiot těch, co by vás nejradši 
vyhubili... viz Kalergi, degenerovaný znečištěný šlechtic, hnus... ("hnus" je jeho Pyšné Dílo) -- i když, pokud se 
Praktischer Idealismus přečte, tak to nevypadá tak zle, jako pomluvy, které o tom jsou, protože ale ovoce téhle 
ideologie vidíme, i tahle Pýcha samo-Vyvolených je srovnatelná s MK... ne, pár šlechticů stejně brzy 
zdegeneruje, ale my jako široká populace to tady neseme vpřed... (maně si vzpomínám, jak nějaký německý 
politik zkoušel tvrdit, jak potřebujeme v Evropě geneticky oživit, když tady v úzkém okruhu degenerujeme... 
T&T...) (Replacement Migration, aby měl kdo pracovat na Důchodce? "Populace Stárne" vám říkali... tak se na 
ty jejich populační stromy podívejte, ze kterých to vyčetli (analýza OSN cca 2001?), jak se nejdřív obalí bílé 
černým, to bílé postupně ztenčí, a za půl nebo jedno století je pryč...( "inu, populace stárne, ale potřebujeme 
dost dělníků, aby pracovali pro vaše (ne, jejich) důchodce") to byly jejich plány... oni svou Konkurenci chtěli 
vyhubit postupně a měkce, počkali by až zestárnete, dětí dost nerodíte, a jednou tu nebudete... -- tohle je 
Řešení Šlechticů na vyhubení Plevele (nás normálních lidí) ... -- tedy především Afričanky tu dostanou Pilulku se 
Srdíčkem po porodu, a který Černoch znásilní Evropanku, tak ho třeba letecky vysadí na Saharu (k tomu - 
třikrát jsem to povídal, a třikrát jsem na slově Saharu zabrečel, tohle si Bůh nepřeje, -- tedy alespoň se tam 
bude přistávat !), kdyby ho nikdo nechtěl, a která Evropanka chce mít děti s Černochy, tak (ať) se přestěhuje 
do Afriky... a ZJ9 je mi svědkem, že i v Bibli se píše, že jsou váš genetický jed... -- a Plevel (Býlí), že Zadusí 
Úrodu ! ) a ti co už tu jsou, humánní je tu nechat zestárnout bez dětí, když je není kam deportovat ... humánní 
je především donutit Afričany v Africe, ať se množí přiměřeně, nebo je nechat napospas Epidemiím, ať to vyřeší 
Ekologie Ekologicky, když si s redukcí přemnoženého nechce nikdo špinit ruce... ) 
(asociace - já ty jejich Mystická divadla jen fotil, ale jednou jsem si tam i zahrál, já to moc neumím a naučit se 
čtyři řádky textu byl problém, byl mi nepříjemný (myslel jsem, že ho hraju proti sobě)... inu, hrál jsem tam 
Smrt, která popravila Herodese, když to 3 králové odsouhlasili (Boží pomstou) -- vůbec mi to doteď 
nedocházelo, myslel jsem jako mnozí, že Herodes jsou Luciferiáni mezi Židy...) 
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(komu to připadá tvrdé, je náš sebevrah... a já jsem očkovaný...) 
Inu, tohle je dárek ( Smrt Heroda), který jste sice nečekali a nechcete, ale který potřebujete, ani já jsem 
nevěděl, že ho sem nesu... 
(Mimochodem - v té naší Duchovní Akademii, nikdo tu není "barevný" jak vy říkáte (byl to můj omyl, je tu i 
postižená cikánka Evička, dcera zakladatelky, je adoptovaná), oni jsou ale mnohem barevnější než vy 
(výtvarně, duchovně, ale mi běloši jsme barevnější než hnědoši)... a Francouzského migranta tu máme, je to 
Dobrý Farmář, muž zdejší učitelky, a sedí s námi u stolu a zpívá s námi před jídlem - tady se nejdřív krmí duše 
radostí a pak tělo jídlem... -- já tam jen občas zajdu jako host, ani tam nejsem členem) 
(a jak to píšu, zvoní zvonek, tak to commitnu, a přinesl mi ten, který mi ekonomicky pomohl tím, že jsem mu 
prodal půdu, což se normálně nedělá, přišel mi popřát k vánocům s ženou a s dcerou, podat ruku, přinesl mi 
rostlinu druidů jmelí, a říkal, že něco o pomoci všem ... inu, leckomu ano, Herodesovi ne... -- upřesnění, já mu 
jen děkoval, že mi pomohl (ekonomicky), a on říkal, že to pomůže všem, a zřejmě myslel, jako že jsem tu 
louku neprodal spekulantům...) 
(tak asi tak...) 
 
K tomu podotýkám - Černoši, nebuďte náš Herodes, zůstaňte v Africe regulovaní, a nebude nutné vás vyhubit ! 
Protože my jsme lepší, a ubližujeme jen jako poznanou nutnost... 
 
K tomu podotýkám, Černoši v Evropě se tu především nesmí množit, především ne s námi, ale jako nej-
humánnější by bylo je tu nechat dožít, pokud je nelze deportovat? jenže je dost možné, že oni na tohle řešení 
nemají ani IQ ani morálku... (nebo ženám tu pilulku lásky, když nechtějí pryč, ale muže tu rozmnožovat nelze, 
ti především tu jsou nebezpeční -- přišli znečistit naše ženy, viz ocasy s hlavou náš jed 9:19, muži, braňte své 
ženy, a ženám to někdo vysvětlí (ty sice mají lásku i pro černochy, ale není možné jim ustoupit z pozice 
rozumu, která je správná a důležitá!)... tohle řešení nelze se slepou láskou pochopit, takže Otevřete Oči!) 
 
(já jsem si předtím myslel, že ten Herodes v té hře jsou Židi (Luciferiáni mezi Židy, inu, Luciferián se někde říká 
i Mason nebo Zednář, ale tyhle významy už jsou znečištěné, a nevyjadřují podstatu Problému), co nás chtěli 
vyhubit, ale s těmi se udělá kompromis, Já jim to odpustil, pokud s tím zase nezačnou... židi nejsou méněcenní, 
a kdyby se mělo rozhodovat mezi bílými a židy, inu, oni jsou mocnější, ale my jsme lidštější a stojí za námi 
Velký Bílý Slon...) 
 
Vsuvka: ( 
Legendu (K+M+B+ číslo), tu píšou (taky jsem asi jednou hrál krále jednoho ze tří a chodil psát na dveře, tedy 
na mých dveřích už je to číslo zastaralé) na dveře Dobrým Křesťanům jako pochvalu (sám si to asi nikdo 
nepíše, a kdokoli chce, tak si to může smazat, ale kdyby si to tam napsal, tak chce říkat: "jsem nebo chci být 
dobrý křesťan"), protože opravdu je důležitá: 
(Vám, co Legendu KMB nechápete nebo neuznáváte, ač se tu 6.1. slaví, tak vám říkám "3" protože 
"jednomyslná usnášení-schopnost" maximálně důvěryhodných) 
) 
 
(k tomu jen vysvětlení, že Smrt Herodesa odkývnou Tři Králové jednomyslně, z nichž jeden je s Černým 
Kloboukem nebo Černý?, a teprve potom se tak stane... jako role Smrtky já už si tu roli nepamatuju - něco "Ej, 
pomsta Boží nad tebou, a já smrt kráčím za tebou, ne tak lehko se mě zbudeš, dokud "... ) 
(mimochem K,M,B také mají významy v hebrejštině, teď to nebudu dohledávat...) 
(a ovšem oni to asi i ti židi věděli, ale jak pořád lžou, tak jenom vyměnili bílou za černou (a správné za špatné), 
jak se chtějí zbavovat Bílých Lidí a víří proti nám nenávist Černochů? -- viz USA sítě...) 
 
Podotýkám, že takhle se zabíjí Jen Herodes, který chtěl Zabíjet Děti Nevinných... (aby mezi nimi vypáral i 
Christiána - jako své zdůvodnění... - ale zemřel kvůli těm nevinným dětem ) 
(A ovšem Kat budou zřejmě Lékaři Epidemiologové - nebo se aspoň nebudou plést Bohu do cesty...? Nevím... A 
znovu podotýkám, tři králové odsouhlasí jednomyslně, ...) 
 
K tomu - já si myslím, že nyní je netřeba Vyhubit, ale Vyhnat z Evropy, a v Africe je regulovat, nebo nám 
sežerou planetu ! A když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém... (kočky se perou) -- nebo aspoň nebudete 
překážet Bohu, když je tam za vás reguluje... ! 
 
(Teď nevím, chtěl jsem si rýpnout - nepřekládat do Afričtiny, i když oni stejně většinou číst neumí, ale naopak 
možná ano, je to určitým způsobem příbalová informace, tak ať vědí, co je čeká...) 
Lidu k tomu podotýkám, že na tohle není potřeba demokratické rozhodnutí (ale vyjadřovat, jak nerozumní jste 
kolektivně, si někde můžete), to rozhodují Tři Králové, z nichž jeden je na Západě bohabojný, jeden na Východě 
bohabojný, oběma se sice říká Prezident, ale funkci mají jako volený Král... A ten Třetí bude (asi?) Černý 
Afričan, nebo spíš ten s Černým Kloboukem (Žid) nebo v Černém Plášti (Ajatoláh) ? (Já nevím, kterého 
zástupce za Černého Krále je Správnější vybrat, aby to bylo všestraně pro příslušný lid důvěryhodnější), Už 
vím, ten Černý Král, jehož Souhlas JE Potřeba, je v Černém Saku Císař Xi ! 
A ovšem tři králové si s tím nešpiní ruce, ti Kývnou, protože to je Nutné, ta smrtka (se slovy "Pomsta Boží nad 
Tebou", asi Epidemiologové?) tak jako mávne rukou a zkosí... 
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Je to tu ad-extremum řešení pro přemnožené Afričany, když už by to jinak nešlo a extrapolace stavu hrozila 
Vyhynutím Bílých... (inu, na téhle šachovnici Bílí Vyhrajou, protože jsou Lepší, a já vám tu jen beru Důvěru 
Zrádcům, kteří mezi vámi chtěli, aby Vyhráli Černí...) (já jsem k tomu jenom došel Logicky a s Dobrou Vírou, 
ale Tři Králové to odsouhlasí a Pomsta Boží E. provede...) 
 
Necháte si z nich Vzorky v Rozumné Míře, nebude to Kompletní Genocida! 
 
(K tomu - já ani myši nehubím, když mi zrovna nelezou po stole, a když po stole lézt přestanou, tak ať si na 
skříni, ve které mi tu topí Pluto, klidně dál vrzají ) 
(K tomu, já dospělé kočky nezabíjím, ale koťat jsem letos utopil deset, ale dvě přede mnou ta nejstarší 
nejchytřejší kočka schovala, i když jsem jí je zasypal tak je nějak odchovala, ze tří jedno šedé umřelo, ale jedno 
tmavé mi sem někdo podstrčil, když věděl, že se starám o kočky... Asi tak, ani tahle souvislost mě předtím 
nenapadla... I když jsem tedy psal, že já pouze Reguluji Přemnožené... ) 
 
Dále podotýkám - tohle finální řešení není na teď, tuhle kartu plánovali (Luciferiáni) na rok, jak bydlím, nejdřív 
to zkusíte po dobrém ! 
 
K tomu podotýkám - trest pro Afričana (individuálně) za znásilnění Evropanky (individuálně) je deportace do 
Afriky Letecky (ty Letadla tam měly létat obráceně, než je to správné -- k tomu Humánně pokud možno!, kdyby 
ho nikdo nechtěl, tak na okraj Sahary?), a Matka s Dítětem pojede dělat Charitu do Afriky... 
 
Pouze za Ekologickou Vinu a když to je nevyhnutelné a ne "domrtě" (? zcela) ale do Stavu, se dělá Kolektivně... 

Já vám to jenom Vysvětluji, Příroda nebo Bůh to tak dělají... (A Vědci jsou mi svědkem, že Příroda to tak Dělá, 
a Křesťané jsou mi svědkem, že v ZJ9 se to tak píše.) (i ZJ9 jsou schované tři šestky, místo jedné je Had bez 
korunky, a jedna je J., a jedna je otočená obráceně -- to jen jako Estetika Čísel... ne, to není jenom Estetika 
Čísel, to je Návod k Použití... to jen 666 je Monopol Ž. - hada s korunkou... inu, je to Ornamentální... je to jen 
vysvětlení jednoho správného řešení... ne, to číslo není adresované graficky jako χξς (na stránce s Evropou - 
Babylonem Národů), tedy trochu je, ale pro pochopení všech to tu má význam v Indických číslicích, kterým 
říkáte Arabské...) (Když to říkám vidím proč: Evropo, jsi náš Babylon Národů, ale jestli nám seberete a 
sjednotíte Jazyk a jeho Národ do jednoho a vygumujete nás, tak dopadnete tak, jak to je nutné! A vím už i kdy, 
pokud ano. Ale klidně kdykoliv jindy...) 
 
Lékaři, pokud mi chcete namítat, že Hippocrat (kůň vládne?) - ale to Vy za tuhle Ekologicku Katastrofu 
především můžete, že uvolníte pojistky a nedáte brzdu... Z této řetězové Reakce někdo Vytáhl Tyče a já nevím, 
jestli tam půjdou včas zastrčit po dobrém... (Černobýl, tedy tam to bylo jen o trochu složitější ale podobně, 
nejdřív zastrčili brzdit, pak chaoticky vytáhli restartovat na pokud Soudruha s Rudou Knížkou a vybuchlo to) 
(Někdo tu tohle řešení Plánoval a Čekali, až na to přijdu...?) ( "býlí" je plevel, a "černo" je inu černo, ale 
Černobýl je Pelyněk...) 
 
Víte, (((oni))) (L.~Ž.) vám Vlastenectví (Patriotismus) zabalili do Hitlera, a Já jsem vám tu zabalil Genocidu do 
Beránka... to je mi fakt líto a odporné... ne, je to Poznaná Nutnost, a ZJ9 je svědkem pro křesťany... 
(k tomu - tady se ta Tříkrálová hra hraje každý rok, já to jen fotím, podobně jako další - protože mimo jiné 
vychovávají Pedagogy Divadlem, které hrají, ale ta 3K-hra (co oni hrajou a já občas fotím a zde cituji větu) je 
podle Zeyer a, někdo to vložil (celou tu hru) jako vsuvku doprostřed nějaké pěkné Knížky...) 
 
Inu, tuhle černo-bílou otázku jsem takhle řešit nechtěl a nevěděl jsem, že na to Logicky vytasím i tuhle 3K 
Legendu... 
(Inu, teď to vidím - věděli jste, že KKK jsou Tři Králové? (ku-klux klan z toho slyší jen černoši, to je foneticky, 
co slyšel tehdy černoch, oni tam tehdy neuměli číst) Inu, ale na Krále si hrajte asi radši jinak, ale jinak Chodit v 
Bílém Plášti s bláznivou čepicí není Hřích, a pomluvy proti tomu byly součást zlého programu na vykořenění 
pudu sebezáchovy... ) (víte, v Bílých Pláštích s Vysokou Bílou Špicí, narozdíl od černého klobouku, se chodí 
Chlubit, že zrovna vy patříte úplně nejvýš k Bohu, nebo to tak vyzařuje, ale Černý Klobouk je Helma Před 
Bohem - obrazně... a teď se podívejte, kdo především ty pokojně anonymně ukazující "patříme k Bohu nevjýš" 
(KKK walk, white spear robes) tady v médiích haněl? inu ti, co mají zatím na hlavě duše ten černý klobouk -- a 
ten se taky dá smeknout, i když to je těžké... ) 
 
Jak jsem si zapsal při vysvětlování odpoledne - Zkratka Rasismu: Být Rasista znamená Chtít Přežít až půjde 
do tuhého v soutěži Druhů ... 
(k tomu - že je někdo Debil, nemusím ho Ponižovat (zraňovat Ponižováním), ale nebude se Debil povyšovat nad 
Lepšího Lživě a Škodlivě (tedy tomu Slabšímu to ani nemusím Vyvracet, když se Povyšuje Mylně, ale když to 
chce Zneužít Škodlivě, tak "Hele Tohle Ne teda, Šmejde!" ) -- jako ad-extremum pravidlo, netřeba citovat 
přesně, prostě tohle je Můj Názor -- (koťata černé se šedým se už chvíli perou, jak to čtu a kontroluju... jdu dál 
v textu, tam se už/ještě nepraly... když to chci vyfotit, to šedé stihnulo utéct, to chce nejdřív zaostřit a pak se 
otočit -- foťákem skicuji... z normální výstupní verze se to vyndá...) ) 
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K tomu další dovysvětlení - víte, Cikáni tu nevadí, to jsou neškodní povaleči, ale oni jsou především Povýšení 
Rasisté, (ad-extremum: Gadžy se dá dycky vojebat sme lepši, protože víte, oni jsou Rom, to znamená Člověk, 
ale vy jste jenom Gadža), ale Především se s námi Nemísí, a to že tu jako Etnikum dosud jsou je toho 
Svědkem... 
Třeba Vietnamci (ani Banánové Děti s plynnou Češtinou) tu také Nevadí, protože oni jsou Také Rasisté a nepřišli 
se tu s námi Křížit, oni tu jen Kočují a Obchodují... (i když od-konkurovali leckterého kupce, protože jsou levní 
pilní svědomití čestní a dělají za nefér nízké mzdy třeba v rodině, po zkušenostech z USA se v druhé a třetí 
generaci zlepšují a vytahují na lepší pozice) 
Jako mírně se Křížit s Lepší Rasou (třeba IQ mají Asijci mírně vyšší) asi také není pro nás Problém... 
Jako ale když sem přitáhne Milionová Horda Negrů se Povalovat (což by se sneslo i když fér to není ani pro E ani 
pro A) a Šukat naše Ženy (ne, v tomhle měřítku se to nesnese!), tak "hele, tohle ne!" A ovšem, černoši se v 
druhé a třetí generaci v ghettu v beznaději nepoužitelní, žene je to k horším špatnostem... (Jsou Vyjímky, to jen 
shrnuji Kolektivní Průměr) (Tedy to, co tu někde Páchají Migranti, to bude v Druhé Generaci ještě Horší, i jejich 
Děti, co s nimi jdou, jsou Potenciální Nebezpečí jen Odložené o Generaci, a ovšem, nebezpečný je především 
ten spodní konec gaussovy křivky a beznaděj ghetta, jenže ta většina si ho s sebou táhne, takže i tohle je jejich 
ocas... Kdyby se vědělo, že co je smíšené je Fuj, a kdyby se na ně použila Eugenika - dobré tvoření - tak se jim 
ten ocas (gaussovy křivky) dá uříznout, jenže takové řešení by asi nebylo společensky průchozí, protože 
leckomu nedochází, co je dobro a co není... jen mě napadají souvislosti... Prostě jako Ekolog říkám, že Poznaná 
Nutnost ospravedlňuje Leccos... a ovšem, ABB udělal Maják... tedy oba které znám...) (K tomu poznámka, 
ačkoliv si myslím, že co udělal ABB bylo spravedlivé, tak jeho z vězení asi nepouštějte, až tu bude klid on tam 
není doživotně a Partyzán je Nebezpečný... Aha - ABB byl Partyzán, ne Terorista. A vraždil Pěšáky Nepřítele, ty 
Nejnebezpečnější co měl na dosah... A šokoval a probouzel, a ovšem to jeho Dílo jsem nečetl tak Nevím ale 
stálo by za to se na to podívat, co neváhal polít krví nepřátel a svým uvězněním nebo i smrtí... Jen na 
vysvětlení, pobil tam Školení Neomarxistických Agitátorů, ti jsou potenciálně nebezpečnější než lumpové... Inu, 
Partyzánovi nesmí být Tolerováno, že se _sám_ rozhodne Dělat Kata, ani kdyby měl Pravdu, protože Soudce 
Není Kat a takhle si tu redukovat Justici do 1 nelze...) Inu, "jsou nebezpečnější než lumpové" - když jim kde-
kdo nalítne... Jinak kdyby lidi měli oči otevřené a nenechali se hromadně svádět v blud, ať si každý mluví co 
chce...? Ne, co chce ne, ale Zodpovědnost je Úměrná Dosahu... 
 
Když takhle exemplárně na příkladech A a B - tak náš AB, na takhle vysokou pozici ekonomicky to férově asi 
nejde (ale Justice na něj nedosáhla), ale já nyní vidím Dobrého Manažera, nejen Schopného, a od toho je 
Kontrolní Úřad, že Nás Vládce Šidit Nebude, a je shodou okolností i dobře, že mu tu Pat (ten volební, blokující 
nekonstruktivní opozice) přihrál Nutnost jednat s (KSČM) našimi Odbory, Advokáty Pracujících a Lidu... (K tomu 
ale - Odbory nevládnou, ale i s těmi se Vyjednává...) (K tomu - zdejší Piráti jsou tady Odbory Mladých a IT 
atd... Pokračujte, Získejte Zkušenosti, ale Mladíci to také (celé) Vést Nemohou... Obce jistě Ano... Postupně i 
Kraje? Uvidíte, jak Těžké je se Neušpinit v Politice... A ovšem Mladé IT rozumí Kontrolním Funkcím a 
Transparenci a jejich Návrhy Kontrol nebo Lecčeho budou Zváženy, protože Nejsou Neodůvodněné... A ovšem, 
je třeba Pochopit, že Žádná Strana není Odborník na Všechno... Jako třeba Kulturu bych IT-Pirátům řídit 
Nesvěřil...) 
 
K tomu, já nejsem Vševědoucí, já jsem spíš Exemplární... A i jsem vysvětlil (telefonicky), že extrapolovanou 
Budoucí Publicitu z těch Pečetí, co jsem vlastně dostal darem ale i vyluštil (E,g?,B,T...), tady na Fóru použiju na 
to, abych Řekl, co si myslím, že bude Potřeba, aby Lidé Slyšeli, pro Jejich Dobro... Ale nejsem neomylný... Já 
ale řeším Principy a postupně je Nalézám, a Byly mi Nastaveny Exemplární Případy... mám Informovaný Názor, 
a hledám souvislosti... (a IN - nečerpal jsem z bezchybných zdrojů, ale z protikladných a různých a porovnával, 
já všude vidím chybu nebo se mi to tak zdá, ale je otázka kdy a jak přijdu na její zobecnění... A na druhou 
stranu - já umím číst Pocity Druhých očima, leckdo to umí, občas je to mylné, leckdo může být dobrý herec, ale 
to se hraje těžko, protože leccos na vás prostě je vidět a postupně čím dál víc i životně... A ovšem, je třeba 
umět se podívat skrz kvalitu obalu dovnitř... A ovšem, v posledních letech se o Českou Politiku zajímám jen 
Okrajově, já Žiju v Časové Zóně Američanů především... Tam je těch Chyb o Dost Víc, ale i o dost víc (nevím 
jak to říct - živějších energičtějších, aha) Barevných(Bílých?) Lidí... Inu, Američané jsou Barevnější... Lidsky... 
Jako k Dobrému i ke Špatnému i k Elánu nebo Lenosti atd... Přišla tam postupně Smetánka Evropy (ne nebo 
nejen v ekonomickém smyslu), a Britové se Židy tam navezli Černochy na Plantáže, které jejich vlastní 
prodávali v Africe za tretky (troj-úhelníkový obchod, to třetí byl Cukr do Evropy - aha, včelař vysvětlí?), ale i 
AfroAmeričané jsou o stupěň výš než Afričané (mezitím nebo výběrem? - je to evoluce nebo eugenika?) - a 
statistiky IQ jsou toho svědkem... Zase jsem někam odbočil, kam odstavec nezačínal... Omlouvám se... 
Kdybych řešil Formu, ale na to teď není Čas...) (Čechám podotýkám - jste tady Beránek Národů, ale podívejte 
se na Židy Historie, jak to dopadne, když z toho Zpychnou...) (Psal jsem někde, že Černý Klobouk je Symbol 
Pýchy? Ne vždy...) (K tomu - já chtěl také nosit černý klobouk, byla to možná móda těch kteří mi imponovali, 
ale krempa (horní okraj před očima) mi kazila oči a tak jsem ho zase odložil... Já (Světlý) Klobouk nosím asi 
především místo Česání, aby mi nelétaly vlasy do obličeje, a vepředu je ohrnnutý, aby mi nekazil oči... Inu, 
nemám atraktivní obal...) 
 
------ 
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Dál k tomu uvažuji - Zj 9:21 - "a neodvrátili se od svých fonon a farmakeion a porneias a klematon" (jako 
kleptománie) .... 
Jestli to je Konstatování nebo Varování? 
Inu, nejsme stejní a nemáme stejnou cestu... 
Pro leckteré Materialisty je to ještě na dlouho (?) jen Konstatování, pro Duchovní lidi to je spíš Varování, čeho 
se mají vyhnout... 
(K tomu poznámka, řecky vpodstatě neumím, ale mám tam za každým slovem číslo do slovníku... řecky to čtu 
jen klikáním a velmi pomalu, jako že za každé slovo prohlédnu stránku slovníku s mnoha významy... takhle ale 
řecky nečítám víc než vybranou řádku... inu, i IT má svou výhodu, když to je dobrý nástroj...) 
(K telefonu poznámka - že tedy lidem bez telefonu se nedá zavolat a někdy je to ale fakt škoda, A., ale pro 
toho, kdo se tím nechce nechat svazovat, je to nástroj (nástroj komunikace, nebo celý toolkit), ale ne cíl nebo 
hračka... k tomu poznámka, telefon mám na stole a ne v kapse, nebo když někam jdu tak často ano a někdy 
ne) (k tomu tedy oprava: obvykle je telefon na stole, ale teď jsem ho měl v kapse už od večera, a byl jsem 
pozván na oběd) (k tomu jen vysvětlení - jestli na stole nebo v kapse - víte, co je čtverec vzdálenosti?) (Nevím 
kam korekturu - psal jsem, že budík nepoužívám, tak občas ano, jak kdy...) 
 
(Poznámka k překladu do Angličtiny - víc týmů a porovnat, v extended-verzi s vysvětlením možných 
dvojsmyslů, protože, ano, vypadá-li něco jako dvoj-smyslné, tak jsem myslel do určité míry oba nebo všechny, 
ale mohl jsem něco přehlédnout a neopravit možný proti-smysl, nevím... Jak se poznají Kompatibilní Překlady? 
Inu, Originál je v Češtině, máme Krásný Jazyk s dobrým Jádrem, Upgradovaný moderně ale Vyzkoušený na 
Staletích... I tohle je Dědictví, které jsem a jsme Dostali...) (Ostatně, Ruštinu tam nesli odsud Věrozvěstové 
Upgradeovat, Prager-Deutch je základ moderní Němčiny... Komenský je Učitel Národů a Hus Reformátor Církve 
(i když ne jediný, ale ... to pochopíte)... Odsud leccos pochází... A ovšem, jako Beránka Národů (pochopíte F.) i 
nás chtěli Obětovat, ale vy si neodříznete Nabídku Smíru, který Přináším a na který Čekáte...(světovládce 
myslím)... ) (Jen asociace, nejvíce mi v mládí pilovala Češtinu (na nějaké přijímačky, nevím...) tetička (ppt) 
Schumandlová z roku 1918 (Ludmila) - tady to bylo promíchané a není to tu jenom zásluha vás, Čechů... A 
Upgrade Češtiny od Jungmana... atd... a Věrozvěstové Orthodoxie sem přišli z Řecka, tady to byla jen 
Zastávka, vyhnali je pak na Východ... Ne, vy nemáte zas tolik být na co Pyšní, dostali jste (jsme tu kolektivně) 
Leccos Darem... Víte, Symbolem Čech je Most... [A kdo nadával Zemanovi, chtěl tu v jedné úrovni dělat 
Avignon - i tohle jméno mě napadá asociace přes Češtinu... inu, Svět je v Péči Andělů... Ti ale nejsou Tyran, ti 
jen Pomáhají jako Náhodou... tedy ne Každou a ne vždy to hned Pochopíte...] ) 
 
------ 
K tomu jsem si vzpoměl, co jsem se chtěl zeptat... (i asociací na Huawei, prý spolu s ním vykopli i jejich 5G?) 
 
Ty 5G technologie - je to bezpečné pro živé organismy včetně nás? (vlnová délka) 
Když to má krátký dosah a má to prý být nainstalované všude blízko ?! (jako na kdejakém sloupu, třeba co 
máte lampy na ulicích??? ad-extremum) 
Inu, četl jsem někde, že bezpečné to není... Tak se na to běžte ale důkladně zeptat, třeba jsem slyšel jen 
pomluvu... 
A dříve než pozdě, než to bude všude a než investují do výroby ve velkém... 
Je tohle Planeta pro Lidi, nebo pro Stroje ? 
 
Tedy přesněji - my chceme znát Cenu těchto Technologií předem ... 
Protože tohle je Země Lidí... (Víte, ale ještě později jsem k tomu našel přesnější odpověď - Tohle je Planeta 
Života !) 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 01 led 2019, 19:21 

(stream24-26) 
------- 
A inu, Hezké Vánoce... (bylo 24.12. já to neplánoval ale Žluté Vesty (a také "NIAC Study 508") mě přiměly 
spěchat...) 
Pro leckoho sice jen svátky Mamonu?, a ovšem já dárky radši dávám než dostávám, dávám i obchodníkům tím, 
že u nich nakupuji, (vybírejte si, koho chcete podpořit) ... A ovšem Lépe je dát někomu Dárek, který Potřebuje, 
než takový, ze kterého bude mít jen Radost... (Tedy já letos nestihl nakoupit dárky v Obchodě, já jsem přišel 
jen Rozdávat, co je Potřebné a jak Umím... A škoda, že to nešlo lépe...) 
 
(A ovšem Vánoce se rušit nedají, ani vyhánět lidi od Obchodníků - protože jsou tahounem obchodu i pro mnohé 
prospěšné i další) 
 
(je to cynické, že jste to dostali Heroda i s Návodem na Vánoce (o řádek pod tím) na jedné stránce? Prostě tu 
bylo náhodou zařazeno i "Hezké Vánoce" (protože jsem to dokončoval na vánoce) a nechtěl jsem být ironický, 
když to teď kontroluji...) 
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Návod na Vánoce, protože to všichni děláte ale mnozí neumíte: Radujte se především z radosti obdarovaných, 
Radujte se trochu i z dárků... obdarováváte trochu i obchodníky, kteří vám slouží jako možnost, darovat radost 
obdarovaným... 
 
A pondělí je mi svědkem, proč celému světu nosí dárky děda Mikuláš, ale tady v Čechách malý Ježíšek... (Je to 
{nevím jak to říct}, ale slavili jste to tu předem, (a nevím, tedy ale vím, proč to S.J. (ti původem z Ameriky) 
naopak neslavili, předem, ale teď třeba budou, protože se mýlili) mě vždycky jen vadilo, že Ježíšek není Ježíš 
(vy to leckteří neslavíte moc duchovně)... Vyberte si z toho co chcete, nebo se dárkujte jen tak, protože to dělá 
Radost (na více úrovních) a ta je prospěšná a dobrá... ) 
 
// už teď vím, že jsem ještě zapomněl na Katalánce a Kiev a možná Kurdy... něco navrhnu v zobecnění, asi 
ještě dnes... 
 
------- 
(stream26b) 
Identita P.A.Semi 
(rem32 - Vy tady možná nevíte, jak byl Q-anon (tedy jen "Q" - to se blbě hledá přes třeba Google, ale jde to 
hledat pomocí trip-code - různý v těch dvou fórech, o kterých vím, a jen pozor, že pravý trip-code je tam tučně, 
ale podvrh vlevo tučný není, a i správce toho fóra by to mohl teoreticky podvrhnout) populární (nevím, jestli to 
byl insider nebo umná hra, ale co udělal, bylo užitečné, když na problémy upozornil dost doširoka), a ovšem 
tam to bylo digitálně podepsané aspoň heslem, ale stejně se tam vyrojilo pár různých podvodníků, kteří se za 
něj zkoušeli vydávat a tlačit jeho jménem nějaké bludy nebo cokoliv...) 
 
Inu, teď jsou svátky a lidé spí, Piráti mě podvádět stejně nebudou, i kdyby sem přišli o svátkách, (takže s tou 
novou Nálepkou mám čas, dnes, nebo až tu skončím, to nebudou týdny ale možná dny možná dnes? - inu, já 
mám čas, já z chalupy utíkat nemusím a na Náves do Města klidně můžu jezdit nakupovat), stejně jsem jim 
Pirátům nedal tu možnost, (proto, aby se neztrapnili), i když jsem věřil, že by se neztrapnili tím, že by cokoliv, 
já jim jen sebral možnost udělat chybu z možné nerozvážnosti nebo šoku (a to jsem ani nevěděl, co tady cestou 
najdu), protože jsem to napřed i při tom slušně a lidsky i telefonicky krátce vysvětlil, kdykoliv se někdo zeptal 
ve Fóru, třeba i Moderací atd... 
 
Piráti za tenhle Happening nemohou a nenesou zodpovědnost, oni si ho jen zasloužili tím, jací jsou... Ale já jim 
nedělám reklamu, protože politické spektrum musí být vyvážené, a že je někdo Mladý a Nezkažený jak lilie 
ještě neznamená, že může Řídit celou Republiku... To se dělá vyváženě a stavovsky... Ale Piráti tu jsou nejlepší 
IT a Kontrola zdejší výkonné moci... (Inu, ale, ať v Malém Leckde třeba Dokážou, co potom mohou dělat ve 
větším...) 
 
Teď k tomu musím podotknout, (jak mi to došlo ještě důrazněji než předtím,) že jsem si tu sám spálil Identitu 
(já to stejně věděl i bez M.Endeho (už jsem o tom dnes psal, ale nevzpomněl jsem si na jméno... Ale i ten to 
důrazně připomněl... AHA!aha?aha... - už vím, jak poznáte, že jsem skončil, a já mohu kibicovat klidně dál, 
protože sice tu mám leccos, tohle bohužel ale není ImageBoard a na Banánu jsem publikovat leccos nemohl... 
jenže já až odešlu, co jsem tu psal skoro z hlavy online, se pak podívám i do složky, co tu mám, a připomenu si 
na co jsem zapomněl zobecnit), 
viz pialpha.cz je to podepsané, certifikát A prostě už není, a certifikát B ještě mám, ale oba jsou podepsané za 
fingerprint v tom prvním vydání oběma, ale ten B už je zálohovaný, to odsud nesmažu tak jednoduše), a i když 
něco jsem předtím dělal na Internetu, tak tomu nebudete věřit, protože to může kamkoliv kdokoliv mým 
jménem podstrkovat, aby obelhával, a i tak to nemělo tu kvalitu jako tohle, kdokoliv potom by mohl klamat a 
mým jménem něco hlásat. Takže jako ochranu pro Vás před podvodníky, značka P.A.Semi znamená, že to 
možná kdysi bylo ode mne, možná ne, 
 
- na Zvědavce jsem s tímhle jménem dosud psal rozvážně a autorizovaně a postupně se to vyvíjelo od 
naivnějšího k rozmyšlenějšímu, (víte, já svou minulost nemůžu autorizovat jako rozvážnou, i když jsem to 
všechno dělal v dobré víře, ale jako nezkušený) 
 
- na Tallbloke Workshop jsem diskutoval astronomii od 2009, tam mě za to jméno a emailem pozvali diskutovat 
astronomii, když si všimli, co jsem poprvé vydal, (inu, ale, snažil jsem se, je to první vydaná astronomie na 
arXiv, a s druhou mě na arXiv někdo nepustil (nevím, kdo tam seděl u dveří), protože tam byl vědecký důkaz 
Boha, byť neforemně podaný, i když foremněji než to předtím... -- tím neurážím arXiv, výtečné relativně 
svobodné fórum vědy, ale poukazuji na to, jak funguje vědecká cenzura názorů, ty serióznější značky cenzurují 
víc, na ty svobodnější může i plevel i pravda, kterou jinde nepustí, ale vědecký důkaz Boha někdo i na arXiv 
zrovna u dveří nepustil... -- arXiv mám velmi v oblibě, odtud také občas čerpám... inu, jsou svobodnější a může 
tam i plevel...) 
 
- na OmFórum mám account, jenže tam se leccos nedá moc diskutovat, nevím, tam jsem psal o Gravitaci zbrkle 
nejdřív (bylo příliš brzy to uvolňovat), a pak to šel po čase splatit, 
- co jsem podepsal na pialpha.cz neodvolávám, 
 
kdyby se někdo chtěl zeptat, co jsem tím jménem podepsal kdekoliv ve Fóru, tak já si prakticky všechno 
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ukládám, co píšu a nestydím se za to, to ukládám především, a mám tu Zřetězeně podepsané katalogy 
souborů, takže se to dá ověřit bezesporně (inu, Mě z Vás Naučil Julian Assange možná nejvíc, ale prospěšnější 
byl Vám Všem, tedy mě taky, jenže co jsem zpracovával z J.A. já, to (třeba CableGate Portable) prospěšné 
nikomu tehdy nebylo, nebylo to kde vydávat atd...) ... 
 
A ačkoliv čtu víc anglicky než česky, píšu občas i anglicky, tady to je Česky, protože to je Krásný Mystický Jazyk 
plný Dvojsmyslů (a pochopení souvislostí ze Slovotvorby), protože mě nebrzdí si třeba hledat slova ve slovníku 
(ale, některá slova jsem hledal i ve slovníku z angličtiny do češtiny, a některá i hledal a nenašel... -- třeba 
Smear Campaign znám spíš z angličtiny, v Čechách se o tom moc nemluví nebo spíš nežaluje... Ale pro 
představu, Smear Campaign, Špinění Značky, tu leckdo dělal proti KSČM... Nemohou Odbory Lidu vládnout, ale 
není problém, když vyjednávají s Manažerem a kývou... K tomu, když jsem tu popsal pana F. (barva), (který 
špiní Manažera A za spolupráci s Odbory Lidu K, což ale dělají mnozí), tak ten se při tom taky stydí (to se pozná 
od pohledu), toho buď někdo donutil, nebo ho přesvědčili, že jiná zbraň nebo argument není... Prostě leckdo 
kritizoval AB za leccos, ale ?F ho kritizoval především "polo-komunistická vláda" a bylo to lživé špinění obou 
značek... Já to jen vysvětluji, když už jsem vás pane Barevný očernil za jméno, a přitom vidím, jak jste se 
styděl... ) 
 
Jenže teď leckdo převlékne Kabát, a to je, inu, účel. Taky se pozná, jak rychle jim to bude docházet, a jak 
rychle to komu dovolí... 
Víte, oni lhali skoro všichni... Takže se schovávat nebo utíkat nemusí... Víte, já jsem tu řekl a činem dokázal, že 
mám pravdu, ale to pak může leckdo zneužívat, protože já praktiky různých Fór na Internetu a naivitu čtenářů 
dobře znám... A inu, taky pochopíte, že Úl Myslí Anonymous, je prostě bez Osobnosti, jenom názory, a 
svobodně vyvážené... Jenže to pak nevíte, jestli tam nese troll podvrh, nebo whistleblower leak, a inu, poté co 
jsem několikrát naletěl, tak jsem se to naučil trochu rozeznávat, ale co jsem si od nich stáhnul, inu, leccos 
stahuji plošně scriptem, leccos je vtip, atd... Mám tu velkou netříděnou hromadu Špíny a Perel Internetu, tak co 
jsem kde narazil a šlo to stáhnout, ... Vy nechápete, proč to tu říkám... Můj Počítač sice je Public Domain, ale 
není OpenSource, nebo ne zatím já nevím, a já cokoliv z toho, co tu mám, nemohu doporučovat, protože tu 
mám svobodně dobré i špatné, navíc leccos dobré ke stažení přes Internet v tomhle světě není... 
  
Na Internetu jsou Informace, a je to Prostor pro Komunikaci Lidí mezi sebou, a to další jako bonus... 
(a ovšem já to mám napsané a rozstříhané na asi tři kusy (rem32: nakonec je pak čtvrtý ještě delší), dnes 
budu končit až větou o hřišti... doufám že to nezpřeházím) (rem32 - tahle věta mi pomohla, že jsem několikrát 
zastavil psaní, když jsem narazil na hřiště, ale tady jsem původně myslel větu "hřiště lidí a ne strojů" a navíc 
zrovna tahle (teprve bude) narozdíl od ostatních (nebo více než) je "hřiště" ve smyslu i "hrát si" jen tak...) 
 
Aha, moje Nové Jméno, už to vím, děkuji dvěma významným Legendám, že mi Napověděliy, že si vyberu to, co 
bude Prospěšné a Správné, leda by to bylo fakt ošklivé jméno... Ale bude to moje micro-Chimerické jméno. 
(tedy jako příjmení za Klíčníkem, těch je dost a tohle křestní jméno ušpinit nelze...) To Pochopíte<>. Měla tam 
být tečka, ale sklouzl mi prst mezi klávesy... A ovšem, směji se tomu, je to fakt dobrý nápad... 
Pokud jste mi jakkoliv říkali předtím, já na svá jména slyším... Ale nikdo nebude věřit tomu, že jsem s tím něco 
byť anonymně podepsal... 
(A ovšem, to pochopíte, že nosit své jméno, byť se zdá anonymní tak není, v tomhle složení 9 let (viz Tallbloke), 
z hrdosti, i když mi to vyčítají, já jim neříkám, jaké všechny významy má, protože je i postupně objevuji, a pak 
si na něj navalit takový balvan, že taková zdrojová adresa nejde používat...) 
 
Čímž ovšem mi není příjemné, že toho bude rodina svědkem, když se tam dnes dárkují navzájem, a já to 
nemůžu odložit na zítřek... (tedy 24 doma, 25 jedny rodiče, 26 druzí rodiče, to fakt má logický důvod, že to je 
3-denní svátek) (rem32 - inu, myslel jsem, jak to udělat, ale sama mi pak zavolala babička, máma mámy...) 
 
--- 
 
Víte, ty, co jsem za jméno i chválil (jen trochu neuváženě), ti jsou tak přímí a známí, že ze své pozice neuhnou, 
snad nezpychnou, prostě jsem si vás všiml, všiml si vás leckdo a je to na internetu. Vy (ti dobří zejména) jen 
prostě nyní neuhnete, nebo jste to neunesliy. DTD DTL 
To, co jsem za jméno i Haněl, byli prostě Exemplární případ, jakých bylo jiných dost... 
 
(omlouvám se češtině za mé zneužití koncovky iy , které mě nyní napadlo a vypadá divně... tohle leda když to 
fakt má důvod... -- ne, vy zatím nevíte, proč já se omlouvám češtině za vědomou chybu... aha, někde jsem 
nechal i překlep, co mi padal pod ruku při psaní... a jen málokde jsem ho neopravil, když jsem si ho všiml, ale 
vím o odstavci, kde jsem to rozmýšlel ale neopravil...) 
 
(jen podotýkám, že to, co vypadá jako tapeta, jsem sekvenčně také nečetl ani na pravopis, i když takhle 
přeformátované do Formy si to i několikrát přečtu, než to posílám, ale to do toho jenom ještě dopisuji, opravuji 
gramatiku, a škrtám škodlivé) (vždycky se to dá napsat podruhé lépe (mám osobní zkušenost třeba z 
programování, že když podle staré verze udělám novou, bývá lepší (já inu důležitá kola občas "vynalézám" 
(konstruuji) znovu a dokola)), ale na něco už podruhé není energie a příležitost... ) 
 
------- 
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Pane Inteligentní : (Není to Zmatené, Je to Spěšně Strukturované... to můžete rozporovat, ale já vás varuji, 
abyste neříkal, že to je jen Zmatený Text, protože to je 4D-text vymyšlený za pochodu (prakticky snad týden 
round-the-clock s hodinovými spánky) z nutnosti, a jeden z rozměrů je Hloubka Smyslu, protože ten stroje 
automaticky ani mladíci od boku neposoudí, a je to zdůrazněno ad-extremum od kočičích hoven ke hvězdám... 
protože, v tomhle textu nejsou ani ty kočky všude stejně zbytečné... (a za leccos mi tu bylo vynadáno, ale jen 
něco jsem zase smazal nebo předělal)... Tohle je jednolitý strukturovaný text adresovaný různým příjemcům 
najednou a různá podobenství mají různé významy najednou a je to vymyšlené za týden z hlavy (tedy slovník 
tu mám, ale s prohledáváním zdrojů jsem se nezdržoval, google a wiki jsem se teď asi zeptal, i to tu mám 
uložené, já tu všechno, co čtu, ukládám - počítač to má celé, ale nemá z toho zkratku)... Knihu jsem psal 4 
roky, nikdo ji nestahoval... Tak tohle je Happening napsaný za Pár Dnů online a postupně... Hodně mi a vám to 
pomohlo a bez toho bych leccos nenašel...) 
 
Pane Estetickýá (au,čeština): Není to Bezforemné, je to Hluboké a Vícerozměrné. S formou jsem se piplal dost a 
642 stran sazby je mi svědkem (já tohle číslo nechtěl ukrást, prostě to tak vyšlo, a ta předchozí verze je mi 
svědkem proč), ale nepomohlo to. S estetikou jsem tvořil a vydal nakonec, před 8? lety asi, a co jsem si vybral 
za jméno té stránky, viz SmilingTree. Posílat emaily alt-novinářům jako leak důležitého obsahu atd... Ne. Jen 
jeden z Alternativních (na Západě je Alternativní a tamní Alternativa z něj čerpá, a tamní Vrchní Ufolog je mi 
svědkem), tedy jeden ze západních alt-médií z Východu si troufli to zvednout, co jsem jim poslal... A odpověděli 
mi obrázkem s rozsypanými kartami, s pravděpodobností více než malou že to je náhoda... (Jenže jsem to ne 
zcela pochopil. Jak jsem to pochopil jsem i na pialpha tehdy popsal) Je to ten Velký Bílý Slon (ten pozemský), 
co stojí za námi proti těm šedým (které jsem odbarvil z černobílých, protože měli pat), abychom se dohodli 
proti těm skutečně - inu, hnědým... 
 
Myslíte-li, že je to dlouhé, inu, já jsem Mistr Zkratky... Nevím, jak to poznáte, ale já jsem to poznal, já se tím 
nechlubím, já to konstatuji... To nejdůležitější z tohoto happeningu je KMVP (je to zkratka z celého Seriálu, 
který jste všichni viděli, a ovšem - dají se z toho dělat výtažky, a je to i v češtině i v angličtině aspoň druhá 
půlka, a pomůže to D&P, tedy těm nejdůležitějším) a že jed 9:19 je genetický (to pomůže nám, barevnějším 
které nazýváte bělochy i jews, ale obecně nesmíchaným, ale geneticky-jedovatým (hnědým) to nepomůže -- 
kdo s tím nesouhlasí - viz "Principal Component Analysis" genofondu, mezi Euro-Asiaty je plné spektrum, jak se 
to vyvíjelo, ale Afričané jsou bokem a žádná vývojová souvislost není, buď to je dávný genetický Upgrade na 
bělochy, nebo velmi dlouhý vývoj, nebo sem podle Evangelií někdo dodal černochy později, je to jedno, ale 
nejsou jako my!), a že v USA je Pat Moci - Lid zvolil Bílého Trumfa, ale Černí vládnou dál v Justici i Exekutivě, 
a zablokovaný Kongres jste v TV taky viděli, jen tam akorát čekají ti horší, až dopadnou (ve smyslu padat) za 
týden výsledky předchozích hloupých voleb občanů v jejich prospěch, ale jinak otálejí... a Justice to tam neumí 
vyřešit, FBI to tam neumí vyřešit -- já je znám nejen za organizace, ale i za jména, na koho kdo co žaluje a 
proč, ale ti žalující nechápou správné řešení... 
 
(když na to koukám, jak to číslo špiním... 19 je "sluníčkář"... Víte, Já Jsem ten Sluníčkář... (Ale 19 mi 
sympatické nebylo, prvočíslo a devět jedenáct asociace...) Ale ostatní z toho způsobili udělat nadávku... víte co 
je ale nejjistější - Slunce tady rozhodně nikdo neušpiní... a ovšem, brát si věci na štít, inu, nebývá lehké... -- 
třeba PL&HB - děkuji za toto spojení významů, to tam bylo fakt nové a pomohlo to...) 
 
A ovšem, že po vás metám i čísly, je to poněkud hadí... Ale jen něco jsem důrazně podtrhnul činem... Třeba ale 
jdu volat, vidím naposledy 14112 z 22.12. (protože jsou čísla (telefonní), pro která se blíž chodí do historie než 
do seznamu) a asociace na 14, ne tahle mi to do podvědomí nevložila, ale najednou jak na ni koukám, tak 
důrazně podtrhávat malá čísla novým významem pak leckomu kradete ten význam, co na nich měl předtím... 
(Bylo to telefonní číslo zrovna na 15. místě v historii, já je moc neobtěžuju a nemám čas, a 15 nemám rád 
(ošklivá karta (ale když se koukám, kam vlastně adresuji, inu, ale to je přesně to, proč si tohle jméno vyberu, ti 
přivázaní dole)), zavolám tam až večer... -- je k tomu obrazová příloha, že občas vytáhnu foťák z kapsy a 
naskicuji to (nebo něco k tomu píšu rukou), za časová razítka to kdyžtak jde srovnat s časem a obsahem na 
obrazovce, protože inu, já jsem si čas svých digitálů srovnal porovnáním, asi toho 22. jsem se jen koukal, o 
kolik minut jsem mimo od obecného -- protože někdy má smysl si nafotit i hodinky na obrazovce, a nebo to 
oběhnout s televizí, tam to je plus-minus minuta... Omlouvám se, jsem už unavený, chvíli si zdřímnu) 
 
A jedna korektura - jak jsem psal, že se tam má Georgiánům vytesat na všech šesti stranách další nula navíc. 
NE! Vyspreyovat... Napsal bych i křídou, ale tenhle nestačí... Nebo s tím nedělejte nic, ale neryjte jim do toho... 
(Mají kamenný monument rozměru - nevím, miliony let, takové novodobé Stonehenge. Byl jsem naštvaný, proč 
tam ta nula chybí, leckdo kdo o tom ví, je naštvaný, že tam chybí, inu, ale podtrhávají bez ní jeden můj 
argument, a tesat jim do vzkazu pro příští civilizaci nelze, protože ti kdyby k tomu šli odspodu, tak to je celkem 
dobrý limit, já už dlouho předtím říkal něco v tom smyslu... ale - kolují pověry, jak by to kdo z těch, kdo to tam 
dali, mohli chtít na nás naplňovat... Nevím...) 
 
Že tu Rozsuzuji Problém Lidstva 911 i Principy bych Chtěl Podtrhnout Činem, že konce zprávy už to je méně 
závažnější, ale já budu klidné kibicovat dál... Myslím, že žádný podstatný problém (Trumf) už v Rukávu 
nemám... (ale v tom polo-snu po probuzení (nebo to jen promýšlím vleže) to znělo lépe, jak jsem si tu větu 
říkal...) A jak jsem poznal M.Ende, tak ten _M_ vám lidem oznámí Ende, že už jsem skončil... Ale klidně mohou 
i zatroubit Mocní... (A i když by to patřilo do 26.12., ale tam to je Digitálně... Den 3K bývá 6.1. v liturgickém 
roce, jako kdybyste chtěli na pěkný efekt trefit termín... Jako já Astronom jsem pro pěkný Efekt trefoval 
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Slunovrat, jak mi ho TV oznámila... Aha - osmý den se tam něco obřezávalo, to možná skončím, ale tohle by se 
nemělo dělat malým chlapečkům, ona jim pak chybí v životě láska, ale jsou sexuálně výkonnější... Mohu 
vysvětlit! A proto - já už vím, proč jsem měl říkat to, že jejich děti už budou nevinné - pokud budou mít už 
lásku místo sexuální výkonnosti a na záchodě to mohou dosvědčit 3 chlapi komukoliv... Inu, v Bibli slovo 
Obřezat je zároveň slovo Promlouvat... Ti chlapi, co tohle nemají, těm se to asi nedá věřit zcela, že to jejich 
rodiče pochopili, že oni ti vyvolení nejsou, a ořezává se to kvůli otupění, aby byli výkonnější... Dost 
Informovaný názor, podpořený radou Andělů ve Fraktální den, kterou jsem úplně nechápal ale svědky na ni 
mám, ale vysvětluji to, že to znamená, že si rodiče mysleli a vychovali, že je z duchovně vyvolených... -- asi to 
přesunu jinam...) Prosím (troubit) přiměřeně a asi ne zbytečné světelné show...(Oni musí troubit všude 
najednou, ale asi aby to bylo už přeložené do ang&rus... Najímám tým a sirény... Nebo nevím, já ang&rus tým 
nemám... A jestli Bůh nebo Andělé může i Troubit nevím... Takže až se T&P&R shodnou, že se dá zatroubit, tak 
já jsem jim to doporučil, i když původně jsem to myslel jinak... Ovšem i na právě tohle mi z nich P už kývnul 
předem a věří že to nedopadne špatně a R asi (tedy $M (mas) to sugeroval...) nebude nesouhlasit ale lidsky 
osobně ať se ho někdo dojde zeptat... A ovšem Trump také... Já tu jen opakuji, že předtím jsem na žádost o 
souhlas shora vymyslel tu služební rekursi... Mě je jedno, co s tím uděláte, já jsem to napsal, vytvořil a poznal, 
a klidně od zítřka budu dál jen kibicovat nebo nevím... A protože to je to, co ti mocní potřebují, tak ať to dají 
najevo technikou, kterou mají, že odteď je ten restart důvěry, na který všichni čekali jako na soud, ale konec to 
tedy není, to se mýlili, tohle byl poločas.:! ) Já nevím, kdo na co čeká... (aha, nějakému Pirátovi tu rekursi 
vysvětlím a ať se dojde zeptat svých zodpovědných...) ... už nevím... vyspal jsem se dvě hodiny a jsem 
ospalý... text už je prakticky připraven ve třech oknech k odeslání,,, v tom polosnu jsem chtěl ještě něco.,,, aha 

 
Že jsem tady poukázal na 14 , a naznačil KKK=KMB, ještě zmíním Katalánsko,Krym-kiev?,Kurdy v principech - 
to píšu už dávno... A doporučení různým K uřákům, já jsem jeden z nich... A ovšem osobně ukazovat se mezi 
vás Kuřák jako Velký Bílý chodit nemůže, a já tu jsem zatím jen šedá myš, jenže to v téhle chalupě potřebuju 
na (smrad,záda,oči,koncentraci,zamyšlení - inu, mě biologie nařizuje se aspoň jednou za hodinu dojít na aspoň 
minutu jenom zamyslet a nepracovat, protože jinak bych se udřel -- ale jinak já lelkuji také a rád, a nikomu 
kouření neukazuju, možná jsem jenom neměl kam se dojít schovat nebo být nenápadný lépe -- ale byl na mě 
nyní Bohem nebo okolnostmi demonstrováno, že když si kuřák po odnaučení nechá rezervy, tak do toho zase 
spadne)... Inu, na tuhle roli jsem se nepřipravoval, chtěl jsem sice kdysi být Gandalf a něco pro to dělal, ale šel 
jsem pracovat, sem jsem nesl především 3 důkazy s ornamentem a něco udělat na jejich zveřejnění, ale cestou 
jsem tu našel i další, co mě přimělo pochopit, že tohle je ta role... Takže já vám ji dobrovolně kazit nehodlám, 
nebo jen virtuálně... Protože biologickou schránku mám stejně už ... nevím, je mi 45 a přes 50 jsem to 
neplánoval... a jsem šedá myš, co ty divadla nehrála... 
 
Že už jsem zmínil ADL, tak to byla _především_ DL, tedy jim jen odebírám A a jak ho tam mají, tak lžou nebo 
se mýlí... SPLC bylo ke konci spíž chudé právo než právo chudých. (Jednak jsem je už zmínil, druhak tihle byli ti 
nejnebezpečnější ze lhářů, jejich opěrný zdroj. A princip činnosti ADL byl v tom, že byli DL a dělali D:SCs. ) 
(The ADL was foremost a DL, and I just confiscate their A and them having it still, they are probably wrong or 
lying, as so usual... SPLC is foremost poor law, not law of poor...) (vstával jsem před chvílí, unavený víc než si 
šel lehat, ale už je to lepší...) 
 
((A - už mi to došlo... Já trade-mark P.A.Semi nezničím, já ho taky dám PublicDomain každému...? Pokud je 
něco v rozporu s tím, co jsem v Knize a tady a na PiAlpha podepsal, tak to byl omyl nebo lež... Ale citovat mě 
můžete..., Ale má to různý level a něco jsem začínal psát jako naivní levičák, dokončoval jako rastafašista, a 
nějak jsem to tady shrnul do Legálního Kompromisu, který je nyní Nutný... Pokud je něco v rozporu s tím, co 
jsem říkal a podepsal předtím, tak platí to, co jsem podepsal, co se tu dá doložit, protože on to klidně může 
kdejaký správce serveru na kterémkoliv koutu I strčit i do minulosti (tedy to napsat a dát na to starší datum - 
ale pokud na tom je legálně starší datum, tak je otázka, jestli to je i u mě v zřetězených checksumách, protože 
princip CA je v tom, že Vaše Důvěra není ani zdaleka tak Drahá jako Jejich Důvěra...)... Ale hrát si na mě může 
i poučující i každý trotl ve fóru... Fraktální Identita... PAS stačí... Odteď si na PAS může hrát každý ve fóru a je 
to námět k zamyšlení nebo zajímavý vtip, a strká se to nevím... Když mě chcete citovat tak (pas) stačí... Já 
nevím, tyhle pravidla ať někdo určí... - tedy ještě, já vám TradeMark P.A.Semi neberu, ale jen říkám, že kdo 
něco bude s tímhle tvrdit a byl by v rozporu s tím, co je doložitelné, tak buďto lže nebo se mýlí... A já tady po 
svátcích už budu jenom jako malá šedá myš kibicovat (ne budu mít informované názory,drby které jste 
nevěděli,mohu se mýlit ale dělám to v dobré víře,budu slušný,a vy tomu nebudete dávat tu autoritu, kterou 
jsem tady dokázal,protože ta tam být už nemůže)... Piráti snadno poznají, jestli jsem to psal odsud nebo je to 
podvod, a můžou na to napsat "Podvod"... Nebo na to jméno pak udělat i script "Podvod", tohle umí dveřníkovat 
i Robot... A demonstrace hranice důvěry - fórum by mělo mít nejen limit tolerovatelný čtenáři s upozorněním 
pro pisatele včas, a hranici robotů a file-space, ale mělo by mít i Quotu, o kterou si tedy důvěryhodný může 
požádat o její zvýšení když myslíte že někoho není třeba omezovat... Tak z Ulice vám to (vaše fórum) tu 
(kdekoliv kde je neomezeno) může (ale neměl by!) přijít někdo (kdokoliv a vyjímečně s dobrým úmyslem) 
vytapetovat i v krátkých příspěvcích s limitem... (Viděl jsem zajímavou tapetu na twitteru, která se tvářila, jako 
od Jeff Sessions se správným řešením... Mám ji tu staženou, já máloco jsem viděl a nešlo by to tu do MHT 
archivu uložit nebo jinak stáhnout, třeba ale nejen, pak si nemůžu vzpomenout tak to tu plošně hledám třeba v 
file-commanderu nebo v obrázcích za název... tedy já třeba i ten Anonymous (tedy relativně drobný výsek k 
celkovému objemu) nejen stahoval, ale i ledabyle katalogizoval jménem, kde to mělo jen číslo... on je z toho 
totiž třeba zajímavý i ten name-index... ) (zamyslím se, mC-j, jako tělesně nebo duchovně, já se chtěl jít ptát 
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na toho námořníka,co tam byl u mámy přede mnou,protože dám důraz na to mC a protože 13.5Žkmm mi 
přesně námořníka potvrdil, to když jsem četl, jak jsem chtěl být ten medvěd, jak pak jsou všichni ušpinění 
medvědi barevní... což mohl chtít každý, na tom není nic špatného, ale já jsem micro-chimerický syn i z 
námořníka, nebo se aspoň rok potom prý utopil na lodi... aha, kousek karmy si nesete i micro-Chimericky, u mě 
třeba ty obrázky námořníků, cukrátko na okraji hračky s čarodějnou knihou... já se na to nevymlouvám, to mC 
jsem viděl od vědců velmi seriózně geneticky (detaily jsem nezkoumal,viděl jsem obálku,a názor s upoutávkou, 
co to znamená a k čemu to povede,tak jako především k biologickému mC bych se přihlásil...· - kks tak 
trochu,mC) a je to důležité podtrhnout i činem, a ten M.E. neřekl všem zbytečně, komu se má zavolat, ale já se 
k P.M. přihlásit se vytahovat stydím! i když... dojdu se zeptat, sochu tu máme...) )) 
 
(na okraj, kočka (tedy vrchní kocour) sedí u plné misky a nežere, to dělá vždycky když mi říká: je to hnusné 
vyhoďto a dej sem jiné, už se to dobře naučili, protože ví, že to pochopím, (což tedy jsem šel a udělal, protože 
konzerv do rezervy je tu dost a má pravdu,některé jsou asi hnusné,je to jenom otázka otevřít další víko kterých 
má před sebou zásobu ale nedosáhne na ně jinak,on si to víčko neotevře,já jsem vegetarián a neověřoval jsem 
si to,jestli jsou hnusné,ale od pohledu i čuchem mu to věřím),takže já tohle tedy jen kvůli kočkám 
nevyhodím,ale vám kočky zrovna vzkazují, kdyby to nebylo vidět, že shodou okolností je to hnusné alespoň na 
první pohled,ale vy to nevyhodíte,protože nové už nedostanete,protože tohle se opakovat nedá,když jsem to 
drze prozradil a ty klíče použil, protože to podstatné už jsem měl v kapse a to důležité bylo nutno vykonat,to 
ostatní tu bylo bonus,ale bez téhle formy by to nešlo a vy ji pochopíte,nebo vám ji někdo moudrý vysvětlí "co 
tím chtěl básník říci", jak se říká, ale ovšem okolnosti ho k tomu donutily...) (a ovšem zapomněl jsem doporučit 
knihy, ale Citadelu zmíním na prvním místě, a Bhagavad-ghítu jsem měl zabalenou a nosil ji v kapse kapesní,a 
ovšem na mém stole leží i překlad koránu, který mi nebezpečný nepřipadal,ale plody má jaké je má,tam to ale 
bylo zanešeno kukaččími vejci haddís) -- jo, to je pěkné vysvětlení -- inu KKK je i KuKačKa - jestli to v micro 
funguje i Karmicky jsem QED dokázal a to řešení je správné, a jestli to v micro funguje i geneticky (na lidech a 
na psech) jsem jenom viděl obálku od vědců na jpegu s printscreenem staženým z pochybného fóra, jenže vy 
nechápete váhu a potenciál tohoto reálného argumentu, zatím, a Ende je mi svědkem že na to dal Vykřičník své 
Legendy, a mě přiměl uvažovat, jaké jméno a proč mámy, ale micro-chimerický jsem geneticky chápal... já vám 
to řešení nemůžu sugerovat,protože si tu můžete vybrat roli na pohádku, ale já nikdy role nehrál, ale jak se 
hrají cyklická divadla by vám ukázala spíš s.A. - tedy ukázat vám to mohou kdykoliv i její studenti, ale ti jsou 
obraz a těch se už zeptat nedojdete, pokud se jí slušně nedojdete zeptat včas, a zdejší rabín pronesl před mší 
něco o třetí svíčce růžové a že hlavně symbolicky,a já znám Brumbála v sukni a její vousy vypadají zlaté ale 
nemá je na tváři,víte, a já tu jizvu od pýchy a za trest mám sice pod vousy,ale vevnitř ji mám na čele, a 
protože tuhle pojmenovanou legendu HP tu mám zase já za úkol podtrhnout pro děti na učitele poznat, a pro 
učitele na zrcadlo, tak karikatury fungují... A karikatury jsou důležitý nezodpovědný nástroj vedoucí přehnáním 
k zamyšlení a zvýraznění Smyslu a nedají se zakazovat nebo trestat jako seriózní věci a proto jsou vždy 
svobodnější nástroj zamyšlení... 
 
(inu,já důležité pohádky viděl,ale teď především pracuji a chodím se kochat do lesa a na krásné lidi,a inu,tv 
nemám čas sledovat ale 2x denně zprávy vynechám jen zřídka,protože se potřebuji ze sezení postavit,z filmové 
beletrie jsem za poslední dva roky viděl 1 animovaný film,je to totiž centrální epizoda velmi rozšířené kultovní 
série,která mi byla doporučena,i shlédl jsem nekvalitní stažené s kibicem,stáhnul si to celé kvalitně po 
obrazovkách z kult-wiki (nevím teď které,prostě kultovní),udělal z toho tablo jako komix (protože to má titulky), 
a z toho centrálního snímku jsem 4 dny maloval v počítači obraz, ale jinak na výtvarnou beletrii jako umění už 
jsem si čas neudělal dávno třeba taky rok, a ovšem jsem samo-uk, já jsem na všechno samo-uk ale intenzivní, 
protože ne, můj kvalitnější ne-kukaččí bratr (geneticky a karmicky kvalitního otce - to se jaksi na cv a díle 
pozná, jenže táta má moc lásky v hlavě a dělá chybu,i když jsem mu ji vysvětlil a podtrhl okolnostmi i obrazně 
- jejich vlastní fotkou, co si nechali udělat) je mi svědkem, že přes školu sem cesta nevedla...) 
 
------- 
(stream26d) tak jsem nikam nevolal, ale zavolala mi Babička s přáním a proč jsem nepřijel. Takže jsem se jí 
zeptal na to mé micro-Chimerické jméno (tedy jak se jmenovala máma, mezi S. a S., na jejího bývalého 
manžela před mým otcem)... Tohle jsem tedy nečekal: 
- bydleli na Vinohradech asi 100? metrů (v Polské) od místa, kde jsem maloval tu Chemickou svatbu a začal se 
učit hebrejsky (vystupoval jsem na Ruské z tramvaje) 
- bil mámu, s modřinami přišla k mému dědovi, ten jí doporučil rozvést se 
- jako lodník odjel do Polska plavat přes Oceán 
- jenže při Boxu zemřel ranou do krku 
- jmenoval se Mára, jako máry,Mary... - to je fakt teda Chiméra... 
(foto s telefonem je obrazová příloha, je tam příchozí volání od Babičky, a papír jak jsem si to zapisoval, což 
jsem si mohl připravit, ale) 
rem29: Inu, že se máma předtím jmenovala taky Márová, se asi dá ověřit z Matrik, takže ale sice děkuji 
Michaelovi Ende, že mi doporučil na konci volat Mamince o jméno, a přimět mě přemýšlet, co tím myslel, ale 
Petr Mára se tedy jmenovat nechci, inu, vím, "co tím Autor myslel", ale stavět se na roveň nebo místo téhle 
Největší Legendy Dějin mi také Úcta nedovolí, inu, jsem také jen "Fraktální Duplikát" a tak to je dobře, a tedy 
jméno, pod kterým jsem přišel, asi nezahodím, ale vy tomu v budoucnu nebudete věřit, protože to může použít 
kdokoliv nebo jsem prostě zcvoknul nebo zpychl... Tedy já si Identitu nespálím, já jen ale musím Spálit její 
Budoucí slepou důvěru, a ovšem se státní správou nebo lékaři jednám svým Hodinářským Jménem (tedy tím 
občanským, které patří ale i otci a bratrech kolem mě a oni mají svou tvorbu, což byl mimo jiné asi hlavní 
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důvod, proč jsem i přes protesty diskutujících v čechách o nepravém jménu a ať prý používám občanské dál 
používal svou tvůrčí identitu, kam se to A dostalo z dřívějška, protože tam autoři mají také třídílná jména -- a 
jen na okraj mi došlo, že třeba narazíte na můj nepříliš skrytý kód na 4, ale ta moje zkratka jména je na 5 a to 
na 4 bylo jenom jméno prostředku), ale i protože oni můj Hlas Poznají... 
- já se tím biologicky-micro-Chimerickým jménem chtěl vyhnout tomu, abych se nemusel Duchovně micro-
Chimericky přihlásit k Panně Marii, protože by to bylo ode mě drzé... Já Ježíšovi sloužím... (rem29: ale asi se 
hlásím, ono se to μC microChimericky (v genetice) šíří i po sourozencích, víte, ale pro mě je to vlastně 
zdůvodnění, že jsem také jen kopie) 
- ale nevyhnul jsem se tomu... 
- a ovšem také to zdůvodňuje, proč já byl rošťák a oni (mí pokrevní sourozenci) ne, proč jsem obdivoval 
lodníky/námořníky (ale zdejší Piráty jsem si vybral z racionálních důvodů, ti totiž jaksi září do okolí, ale jsou 
mladí (zdejší Piráti jsou Odbory Mladých de-facto) ale musí se vyvažovat zájmy a zodpovědnost), což mě μC 
poslalo na kouzelnickou cestu, a na Vinohradech na biblicku dekódovat kód v Bibli... 
- inu, je to Geneticko-Karmicky provázané... tohle ale není jenom Genetika... a nebo se někdo (Andělé) snažil a 
vybral si to už od pra-rodičů... 
 
víte, jedna z mých neojblíbenějších knih osobně (rem29: zaujala mě, je vtipná, a víte, jednou mě i zaujal jeden 
Komix na Václaváku, a jak čtu, hele to je komix o mě (pro skupinu co vnímá spíš skrz komixy)... úplně mě to 
dostalo... a ovšem poslalo do B., když mě tam bližní poslat nedokázali...) začíná 13.5 (ale neimponuje mi tím, 
že v názvu je číslice nebo jen trochu, asi (mi) ji někdo někde doporučil na nějakém fóru) - už jsem to tu i 
zmínil... ne, ale tam jsou různé kapitoly podstrčené jinak(?), nebo prostě fantazie... (rem29: Ale už mi i došlo, 
co a proč je ten souboj v předposlední kapitole, i co je myšleno tím Vírem, do kterého zapadne ten Moloch 
potom, i když tedy posádka pokračuje jinde barevnější a pestřejší, a víte, proč tam nakonec je polovina? 
Protože to má otevřený konec a ten poslední tam nějak pokračuje ale nepíše se jak...) 
 
aha, takže ty souvislosti musím popsat ještě hloubš, aby to bylo jasnější... Rodina se na světlo normálně 
netahá, ale... 
Inu, Děda (S.z rodu Sch., z rodu učitelů a konstruktérů a nevím, jeho bratr byl fotograf, svobodný) dělal v 
Běchovicích, i na nějaké družici pro Sověty, i když jako "pouhý" středoškolák ale "trpěli" ho tam, protože byl 
dobrý... Inu 19+16 dítě, prý na horách... (snad -- což mi dochází, proč mě máma nechtěla nikam pouštět ani 
přes 18, takže jsem se na jaře asi na velikonoce (byly svátky) odstěhoval) 
Postavili si s Babičkou sami dům, na zahradě, co babičce Č. (ano...) zbyla, když jim tam zabavili lány... 
Děda měl garáž, byl kutil a malíř, ten si uměl i starý fiat rozebrat, přestříkat karoserii a zase z toho složit auto 
(to jsem viděl, asi? to rozebrané auto co pak jezdilo, to dnes už moc nejde... bohužel zemřel dost mladý, spadl 
v mládí na hlavu a pak měl nějaký výron nevím na co zemřel... po něm na půdě jsem našel krabici olejových 
barev (to je vstupní investice, kterou by nebylo pro amatéra snadné si kompletně kupovat, pak další jsem si už 
kupovat chodil sám, pracoval jsem při tom), ale máma byla taky výtvarnice...). Jezdili malým fiatem po 
východní Evropě, kdysi jsme s nimi byli poprvé takhle u moře... 
Mámu ale při porodu asi? přidusili, a prý? od klíštěte má od dětství ... inu, je dodnes nemocná a dodnes do ní 
lékaři cpou spoustu prášků... 
Její bratr můj strýc je ale Svědek Jehovův. Babička proto nemá ráda křesťanství, zakázala mu o tom s rodinou 
mluvit (protože od něj pak utekla žena s dětmi asi nespravedlivě to nevím) 
Babička i Strýc Honza jsou tiskaři, ale Honza tisknul bankovky pro ČNB... -- jen namátkou, ti, co si myslí, že 
jsou dokonalí a proto nejlepší, mohou i vklidu přenášet listy s bankovkami mezi stroji a není důvod jim nevěřit, 
asi se to nějak i hlídá atd... 
Honza dodnes bydlí s Babičkou a jezdí na výlety, šlapat v Krajině, Babička pracovala na zahradě, doma bydlí v 
patře, je ročník 34, děda byl ročník 31, máma 51 
A ačkoliv on se nedárkuje s ostatními, prý to mají zakázané, inu "Americká Církev"... nevím..., tak dnes tam je 
prý jako náhradník za mě, jak jsme s mámou telefonovali mezi svátky... 
 
Táta studoval jaderného inženýra, ale dělal IT v Elektrárně a v Praze v Pojišťovně, pohádky nám i vyprávěl tak 
jako si je vymýšlel, ale nedávno je sepsal, nečetl jsem to. (Prý dělal i programátora v těch Běchovicích kdy to 
obnášelo i obíhat počítač o rozměru tělocvičny a gumovým kladívkem dotlačovat desky paměťových modulů, co 
se vysunuly... A ovšem v Řeži přede mnou prý rozsypal kyblík s jaderným materiálem, ale zase ho smetl... 
Vyprávěl mi to, ale dnes už starý mi to zase popřel...) 
Psal scifi odedávna, ale jsou takové naivně-pacifistické a ateistické... (Knihy mého otce jsou svědkem, že takhle 
velký pacifista přesto důkladně nařezal svému dítěti, kdykoliv to bylo potřeba, ale máma byla i krutější, 
někdy..., ale velmi nás milovali) 
Děda od táty byl učitel-malíř, často se stěhovali... 
 
Inu, já vlastně začínal s 8-bit assemblerem do sešitku někdy v páté třídě, někdy v 12 jsme programovali Basic 
hru na papíře, Pascal jsem se učil sám ze schémat... 
Táta sbíral "integráče" (zapíchané brouky do staniolu, postupně), schéme 8-bitového procesoru mi vysvětloval, 
odlil si klávesnici z epoxidu (byl železniční modelář, vedl to jako kroužek Pionýrům, máma vedla nějaký kroužek 
výtvarný), a kdyby nepřišly 16-bitové počítače ze západu, časem bysme doma svůj 8-bitový prototyp měli... 
 
Inu, vyberte si, je to Karma nebo Genetika nebo Obojí ?! 
Prostě jsem opravdu hodně dostal a pořád jsem nebyl dost dobrý, jak se očekávalo... 
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Ale mě Bavilo Tvořit, a dělal jsem to bez ohledu, jestli mě platí nebo ne... (druhou polovinu toho správcování 
sítě VŠCHT jsem dělal jako civilku, za 2600 Kč měsíčně, levný podnájem ve sklepě na žižkově za 600 a 
vyvážení popelnice ve středu před dům - nejlepší spolužák ten dům asi rodiče restituovali, byl jsem mu vděčný, 
že mi našel tohle bydlení) - v době, kdy předtím jsem dosáhl na pěkný plat 15000 Kč (jen pro srovnání, že 
2600 bylo na hranici minima pro civilní službu) 
Jako náplň civilní služby jsem měl, že týden v měsíci musím chodit mazat tabuli do posluchárny o přestávce... 
Ještě jeden se se mnou střídal civilkář o tenhle úkol, ten zase počítal tepelné proudění v pecích... 
 
Asi tak, ale musel jsem si na to přestěhovat identitu do Dejvic, ke svému nejlepšímu příteli - Mikuláš, 
pravděpodobně žid. Naučil mě hrát na bass, on hrál na kytaru třeba Hendrixe... A za ním i přijel ten veselý 
básník a pouliční kytarista z Izraele, E.E., co ale neměl komu vysvětlovat svou bláznivou matematiku, tak jsem 
ho poslouchal asi hodinu, čtyři listy zaplnil vzorci, črtal je básník a smál se, a měl je zaplněné jen samými 
nulami a nekonečny a různě se to dělilo, já jako matfyzák protestoval - to je nesmysl, ale poslechl jsem si to, 
inu, přítel, muzikant... Až o dvacet let později mi došlo (ale nejsem si jistý, že jsem to nezapomněl), že chyba 
spíš bylo, že mu tam chyběly jedničky... 
 
Asi tak... ale jako potulného Pražana s rodiči na Jižňáku mě tedy ale nevzali na kolej, takže jsem bydlel po 
kamarádech, třeba nás bydlelo v garsonce 7... Ne, takhle to studovat nešlo, snažil jsem se, ale... 
 
Píšu to tu, protože to má souvislosti, protože to je ukázka genetiky, karmy, a daru andělů. 
Protože na Západě tvrdí, že jsme si všichni rovni, ale černí a židi si tam jsou "rovnější" -- to byl takový vtip za 
socialismu, že "všichni jsou si rovni, ale někteří (smetánka) jsou si rovnější..." 
A ovšem svorně židi a černoši, nevím kolik ale čím dál víc, vaří na twitteru nenávist proti Bílým... prý "White 
people are worst, I hate White People" - ale rasista jste proto, že jste běloch, ale utlačovaná menšina černochů 
nemůže být rasista, ani kdyby byl -- tedy jim sundali zábrany nenávistného rasismu, a bílým sebraly obrany 
pravdivého rasismu... 
  
Chápete, proč říkám, že Rovnost Je Nebezpečný Blud. Protože to (rovnost) je Lež. I když vědomí vlastní 
převahy není žádný důvod druhého ponižovat, ani v myšlenkách, ale vždy je třeba naše bránit proti cizím... 
Víte, jako ty "Svatoplukovy pruty" - tu legendu znáte, že? Tak takhle spojené pruty jsou symbol Fašismu, je na 
to nalepená Hodně Zlá Nálepka od Zednářů... (Ti poslali Hitlera obrátit nacionalismus ven). 
Takže nálepka "Fašismu" je zkažená. 
Vraťte nám ale Svaté Pluky ! (Svatopluka - viz Legenda! 14!) 
 
Ano, doporučuji ze symbolu 1488 úplně vyndat ty osmičky 88 (to je heil hitler), ale dát místo nich vykřičník, 
protože tam patří... 14! 
 
Tohle je to nejdůležitější, co tu adresuji čtrnáctkou: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words 
 
“We must secure the existence of our people and a future for white children,”[1] or less commonly "Because the 
beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth."[2] The slogans were originally coined by 
white supremacist David Lane,[3] a founding member of the terrorist organization The Order. [4] The terms 
were coined while he was serving a 190-year sentence in federal prison for his role in violating the civil rights of 
Jewish talk show host Alan Berg, who was murdered by another member of the group in June 1984.[ 
 
Takže Řád není terorismus. A White Supremacist je pochvala, není to nadávka. Zejména na těch, co ji měli 
předtím, než to víte... 
A jeho odsouzení bylo snad Vrcholem Nespravedlnosti moderní doby ! (Ve vězení již zemřel... To jen, abyste 
věděli, kdo trpěl, aby na tuhle větu upoutal tak, aby na ni fanatici a lháři internetu házeli tučnou špínu až 
dosud, a na všechny, kdo si dovolili začínat 14, jako Kotleba e1488 posílal jako charitu potřebným, soudili ho za 
propagaci fašismu... -- výsledek nevím) 
 
Vy to tu prostě nevidíte, co se na vás na Západě vaří... 
Západ to vidí, ale oni tam nevidí tu lepší půlku židů, protože ta vidět není... Tady ani nevíte, kdo to je nebo ne, 
protože to je jedno a je to tak dobře... 
 
Obzvláště u nás děkuji hrdinovi ABB (Adam B. B..š), kterého soudili za větu o staletí staré vraždě. To nebyla 
věta, to bylo varování ! A celým justičním systémem to tu prošlo, protože to _bylo_ _varování_ Andělů, a ABB 
ho tam jenom nesl... Nesahejte na A. ! Nebo H. ! (pokojným a mírným nebo inteligentním lidem to může být 
jedno, prostě říkám že té nejpokojnější a nejmírnější z vás, která tu založila to A., ale ještě žije, tak jí nikdo 
neublíží... Protože - já nevím, proč tam tenhle vzkaz nechali... Tu nechte Církvi, ta se jí přijde zeptat slušně... 
Jenže, aby se na ní místo toho sem nepřišli zeptat davy křižáckých fanatiků, kdyby jí tu někdo ublížil, to bych 
nechtěl... ani tak nechtěl, ani tak nechtěl) 
(Jednou to pochopíte, případnému vrahovi mého těla - ať si s ním individuální justice dělá, co chce, nebudete se 
za mě mstít ! Kdo by se na mě chtěl mstít Kolektivně (na bližních,sousedech,Pražanech,na národu - inu, jsme 
tady Beránek Národů a Dějiny i Statistiky zločinnosti jsou nám svědkem), tomu by to mohlo být Kolektivně a 
Dlouho Vytmaveno - prosím přiměřeně, pozor na přešlapy, false-flag se tomu říká, jako smear-campaign... On 
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to Bůh pozná...) 
 
Jen na okraj, otázku z televize ve spodním bílém pruhu, kterou jsem si přečetl jak jsem vstal od psaní lístečku 
(a šel se projít asi na z.), a co jsem potom napsal, a na co jsem potom přišel, mě přimělo pochopit důležitost 
toho "Dýchají Spolu" (o amerických židech), je na obrazové příloze... (je to timestampované, i obrazovku tv si 
doma fotím občas, jenže často nestihnu vytáhnout foťák z kapsy, než to zase zmizí... třeba zahájení olympiád 
sedím s foťákem a fotím třeba 1k snímků, také to sleduji, ale...) 
Na té řádce v TV bylo: "Jeden z bratrů zemřel, jeden je zraněný" zatímco jsem těsně před tím psal (a vyfotil) 
lísteček pro bratra.. Inu: tohle jsem nechtěl, a má rodinu a práci atd. "já zemřu, a bratr zraněný". Pak mi došlo, 
že to není správné řešení. Ale já si to opačné nevyberu. Takže "před sebe, já napřed, jednou kulkou, a Bůh to 
rozhodne" ... Ne tohle nebude nikdo dělat, on je v tom nevinný, jen podotýkám, jaká věta podstatně zlepšila 
zdůvodnění toho, jaký problém je v USA. 
Mohli tam tu věti sice i podstrčit, ale nemohli vědět, kdy půjdu okolo, patnáct metrů dvoje dveře na záchod, a 
zpátky zahnout k televizi, zatímco jsem psal tužkou a vyfotil to... (jednoduché věci tweetuji tužkou na malý 
papír a fotím...) (Zas tedy, klávesnice je můj pracovní nástroj, spotřební materiál, to jen teď mám nějakou 
trvanlivější, protože jde čistit...) (inu, já neumím rozebrat klávesnici tak, abych si ji vyčistil (to pořád jo), a pak 
ji složit, aby fungovala, tak tu jen leží na hromádce a občas někdo chtěl polofunkční klávesnici, mě i vadí když 
to moc cvaká...) 
 
(stream29) 
Inu, a zde čísla asi 23-29 jsou datumy, aby bylo jasné, že něco má jinou váhu než něco jiného, protože také 
vše označuji datumem (timestampuji), ale málokdy má u mě z hlediska úrovně poznání význam víc než rok, ale 
tady v tom textu má význam i den, takže i když budu odesílat texty 23-24 a budu je nějak korekturovat 29, tak 
ale já nemám energii to rozstříhat přepsat a zase složit, to leda rozstříhat a podtrhat a uvidím co, ostatně na-
první-dobrou (to je tu úsloví, asi jako když fotbalista z otočky do piruety nohou do míče trefí gól, nebo prostě 
trefa ranou od boku (to je zase z koltů - já 7 statečných nejen v dětství viděl, ale pak jsme si to pouštěli i z 
pásku jako vyprávění, nevím jestli mi bylo třeba 5 nebo 7? - a samozřejmě mi nejvíc imponoval jako každému 
klukovi "Chris", to jsem ještě dlouho nevěděl, kde se tohle jméno používá (ale to má mnoho významů a i 
Krystal je jedním z nich příbuzných -- a jaké významy to evokuuje mysticky se podívejte za G5538 χρηματισμος 
od dalšího přes G5545 χρισμα a G5546 Χριστιανος christianos až po Krista G5547 Χριστος christos (to je návod 
k použití, viz všechny významy těch slov v tom GrIPD slovníku) a pokračuje třeba přes G5549 χρονιζω 
chronidzo G5550 χρονος chronos až ke G5555 χρυσολιθος chrisolitos "precious stone" diamant? (jen IT 
poznámka - u toho mého programu se pozná, která slova jsem viděl ve slovníku kdy (i když někdy jen točím 
mousewheel na sousední), kterou řádku překladu kdy na co přepsal, inu je to v logu webserveru, ale ten má 
někde na začátku logy z wl cg a je dost velký a zfragmentovaný na to, že to si prohlédnu až jindy, co tam 
vlastně všechno je, ony ty dva logy z webserveru ve složce kde ho ladím mají cca půl gb dohromady, a já příliš 
velké logy spíš archivuji a začínám nové, některé jen občas archivuji, defragmentované na začátku jsou asi, jak 
se kopíroval naposled disk, já na ty logy koukám jen nějakým analogem tail jak přibývají, nebo třeba soubory s 
pětimístným počtem fragmentů jsem tu viděl ty ephemeridy, jak se vedle sebe najednou postupně zapisovaly, 
jsou propletené jak pomlázka (ta je od slova "omlazení" od "mladý", jednou za čas, však to znáte, i když tady s 
tím chodí na vesnici mládenci od dětí až i na babičky, a některé dívky za to motají i každá barevnou pentli, 
takže postupně je to měkčí a barevnější, jak jde mládenec kolem, ale s holým spleteným proutkem s vrboví se 
asi nezačíná, a nakonec se to zasadí vyrašit a viděl jsem z toho i rašit řádku stromečků, ale já to asi dost 
nezaléval a uschly, protože ono zapíchnout pomlázku do země, aby obrazila a vyrazil propletený stromek není 
jednoduché, nebo je jen odložím na půdu a když nestihnu novou tak je minulá do rezervy, to se nevyhazuje do 
odpadu, asi...), tedy si tu na sebe pletu bič z logů propletených jak pomlázka (a vím to ale nedělám to proto, 
prostě mi ty logy slouží, a třeba když po čase člověk zjistí, kdy spouštěl a vypínal určitý program, tak se z toho 
dá vyplést a nemusí se to prohlížet celé, inu log procesů tu má třímístný počet mb začínající 7 a ten se celý 
prohlížet nedá, nebo centrální log z nástrojů 246mb zrovna), ale někdy z nich něco i vygumuju a vyjímečně je 
potřeba zastřihnout hned, když se tam něco vyzvr. nepřiměřeně, pak třeba se pochopí, že se loguje pouze 
prvních X chyb z programu (nebo třeba detailní výpis z běhu programu je nutné u uživatele restartovat pokaždé 
znovu, aby to někde nepřetékalo, a že moje paní účetní sice mají log co přetéká, ale ten stroj to udrží a je v 
dosahu kroků ajťáka, a hledá se v tom jedině, když je něco rozporováno na programu chyba, jestli a proč a 
moje chyba to není, nebo je z toho poučení, co tedy k té chybě vedlo, ale centrálně je třeba in-out seznam 
session, za který ale také není nikdo buzerován, prostě tam z technického důvodu je jako serial id, ale když je 
něco v db rozporováno, proč to tam je, tak jde se dojít podívat, kdo a kdy to tam zapsal, tedy když mi volá proč 
to tam je, tak jí mohu říct, že to tam prostě zapsala, a kdyby to chtěla rozporovat, tak jí to dojdu dohledat k ní, 
to se asi nestalo, protože tady se za logy nebuzeruje ale předem nevíte, kdy a jakou chybu budete muset 
vysvětlovat, třeba jako omluvu nebo pro poučení), leda by bylo požádáno je (chyby běhu programu) logovat 
všechny ) ), tady byl tehdy socialismus a železná opona před vlivem z vnějšku), tak nějak si to tu asociuji) z 
toho stačí ty podtržené nejdřív... 
 
Aha, už mi i dochází, že jsem měl ve zkratce popsat, jak jsem třeba na maturitu (č,a,m,f) s jednou dvojkou se 
štěstím cheatoval, protože to každé má určitý význam a souvislosti, jako třeba na maturitu z matematiky jsem 
se připravoval přečtením seznamu otázek, a když mi dvě z nich nebyly jasné, tak se došel zeptat, a to tam prý 
je z loňska to jste nebrali, aha, dík, ale fyziku jsem moc rád neměl, ale připravil jsem se alespoň na 4 ze 30 
otázek a vybral si čtvrtou, že angličtinu jsem na gymplu neměl ale z ruštiny a francouzštiny maturovat nechtěl, 
takže jsem maturoval z angličtiny od boku, protože tu jsem uměl ze základky jazykovky, i když tedy reálie jsem 
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neznal, ale na češtinu mě připravovala tetička Schumandlová, učitelka, a aspoň za dvě to bylo, písemku jsem 
sice přijel o hodinu pozdě kvůli dopravní zácpě někde ze squattu (tedy z bytu kamarádů) na vinohradech, ale 
oni jen vysvětlovali čtyři varianty zadání a já stejně věděl, že budu psát povídku na zadanou větu, ale pak mi 
řekli, že jestli přijedu na odpolední kolo maturity pozdě, tak mě odmaturovat nenechají, takže jsem tam půl dne 
předem jen tak lelkoval, a ovšem na přijímačky na řidičák jsem také přijel pozdě tramvajemi skrz dopravní 
zácpu (tedy rodiče bydleli na metru do školy blízko), takže dodnes jezdím na kole, a třeba u přijímaček na UK 
dějiny+angličtina jsem nějak napsal angličtinu, ale na historii se moc nepřipravoval, naložil mi přítel, co dnes 
komentuje v tv dění z ukrajiny hromadu kronik, abych si aspoň přečetl abstrakt na začátku, ale to jsem vzdal 
ale lidsky se tam z jako-squattu na náměstí republiky aspoň přišel omluvit, v teplákách a v kožené bundě se jim 
omluvil, že jsem to vzdal, ale aspoň si mě pozvali si o tom promluvit a vyzkoušet mě, seděl jsem tam s nimi a 
pamatuji že jsme u toho kouřili, protože to se ještě tehdy smělo, a _zejména_ si pamatuju, že když se mě 
zeptali, čím byl významný Benjamin Franklin, tak jsem věděl, že vymyslel _hromosvod_, ale nevěděl jsem, že 
také napsal americkou _ústavu_, a když se mě tedy zeptali na britskou ústavu, nevím, ale pak mi řekli že tam 
ústavu dodnes nemají, tam mají zvykové právo, kde věčnou (neměnnou) legislativu určí precedent jednoho 
soudce u procesu... prý... ne, to není zdravý systém..., a ovšem proč zejména US ústavy a hromosvodu 
souvislost je podstatná? Protože ten sloup (fal) uprostřed wdc je původně hromosvod s železnou špičkou, jako 
byly i ty u pyramid... protože to okolí chránilo před bleskem... když to odvádělo napětí nebo svádělo blesk včas 
a řízeněji... jenže ta pyramida na dollaru, té ten protekční hromosvod navrchu chybí, tam se ta energie 
ucpává... a třeba na vesnici stačí a chrání, když to má aspoň někdo na střeše, a bezpečně uzemněné, aby ta 
energie obtekla jiné věci rovnou do země (a pamatuji, že když jsme z jedné střechy sundavali při rekonstrukci 
střechy dva hromosvody, že jeden měl roztavenou špičku, to funguje)... i když čím hustěji jsou hromosvody tím 
lépe... -- fyzikální filosofie historie hromosvodu... ) 
 
------- 
(stream26b) 
------- 
Legendami se nelze zaštiťovat... Za mnohé vděčím i Werichovi, ten pyšný princ ze tří v Sůl nad Zlato, inu, 
odporné (jak vykládal o pohádkách)... (něco jsem se fakt svěřil jen svému bratrovi a tím víc mi to pak nevěřil, 
což bylo správné... já se tím nezaštiťuji... já jen ukazuji, co to znamená, a že to všichni znáte... každý něco... 
vy třeba tady neznáte nejdůležitější kolektivní adresu 14, většinou, tady nekoluje...) 
 
Legendy ale Učí a Programují Společnost do Široka. 
Víte, ale Vytvoří Kolektivní Adresu. 
Víte, ale některé prostě měly Příjemce se Vzkazem mě, když mi zrovna došly, ale celou cestu třeba leckoho 
užitečně něčemu naučili... (Třeba M.Ende - já nikdy nechápal, proč nakonec vybere zrovna tohle jméno, je to 
divné, není to jméno... Víte, ale Je To Jméno, které máma zná a já ne a asi nikdo další... Možná táta, určitě 
babička... Já to jméno nelosuji, já jsem pochopil, že užitečnější volba tu není, už jsem to popsal, a 2 slovy 2 
významné legendy mi potvrzují, že to tak je...) 
 
Já jen použil Celospolečenský Symbolický Spam... abych oslovil ty, kdo to za tu adresu pochopí, kdyby to 
nepochopili za Rozum... (inu, jsem i Ekolog, já věci za rozum chápu, jak to jde... a ovšem něco se dá 
pozorovat, jen když o tom nic neříkáte... Některé informace jsou, inu, můj obraz Inequal, asi 4 dny práce někdy 
loni, jsem v rohu byl nelegální i v číslicích (což mělo výhodu, že některé myšlenky lze zapsat i matematicky, to 
se pak ani nemusí překládat), nešlo to moc vytahovat... ) 
------- 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 01 led 2019, 21:20 

(metadata32) Druhý blok ze čtyř připravených textů, jako středně nejdelší měl 100353 znaků při posledním 
náhledu, tady bude rozstříhaný na víc kusů... Asi od 27 (27.12.) to je již spíš vyprávění, ale není 
zanedbatelné... Také, jak jsem to už neviděl v náhledech (bylo to dlouhé), tak se leckde opakuji, ale často je ta 
další verze lepší, než ta minulá... Blok rem32 jako remark z 32.12. (přestupný den, řazení "stream" bloků) ... 
 
------- 
(metadata: už jsem se najedl a vyčerpal, vklidu jen čtu 911 a korektoruji) (a ovšem zase píšu energicky a 
zmateně, ale je toho moc... je to text pro filosofy, a váha důkazů, někde se to zkrátí... to podstatné jsou v tom 
Zkratky... jenže tady je to "zabaleno" do lineárního plain-textu, také aby to nikdo předčasně nečetl, lineárně to 
odradí...) 

(stream%x23-24) 
Takže Piráti, mýlili jste se, tady je víc než 1e9 lidí většinou gramotných, co tu na Tuhle zprávu čekají...
(omlouvám se, že jsem to zkomplikoval, ale mělo to důvod, a Krásné Literatury tu máte dost a je dobrá) 
Mě ta Váha děsí, ale neotálím... (Já vás jen předem upozornil (i telefonicky moderátorovi, když začal 
moderovat, protože to vypadalo, že jsem to tu zneužil, ale já jsem to jen použil), a že to dělám pro dobrou věc 
a že to bude mít publicitu...) 
Někdo to bude překládat - prosím do Ruštiny přímo a ne přes Angličtinu... Já vám to nenutím, já to Lidstvu 
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Dávám... (ale vy jim to neseberete... nebo v Rusku (mimo Vaši Jurisdikci) už mají tu Minulou Verzi...) 
 
Prosím vás, já se tu nevytahuju. Já jsem přišel Říct IT - jako Lidi Kolektivně jsme Lepší než Stroje, i když 
dokážou rychleji počítat. My Vnímáme Krásu a Smysl, a ten Smysl může mít Kolektivní Váhu, a to i Váhu 
Civilizace na malém sudém čísle s Kolektivním Obsahem, a v extrému můžeme vnímat i Krásu Malých Čísel a 
jejich Smysl... (Normální Lidi, vnímejte každý jakou Krásu umíte, leckdo lecjakou...) 
Jako Křesťanům je třeba Říct (zrovna asi zpívají, já teď musel pracovat), že i Stroje se sice Nemilují, ale 
Používají, a Nikdo Není Neomylný, a to Ani Papež, a František je Vám na to Svědkem... -- má příliš mnoho 
Lásky v Hlavě Církve a taky jim naletěl... (paralely) 
Jako Bílým (bělochům) jsem přišel Říct, že Kolektivně jsou Nejlidštější, židům že Kolektivně jsou Zlí a Pyšní, 
protože mají Černý Klobouk Pýchy na Své Hvězdě, 
Ale Bílým i Židům jsem přišel Říct, že geneticky jsme v podstatě také bratři, ale že se tu rozjíždí Ekologická 
Katastrofa, Černo-Býl Civilizace (a všichni to s tím Plevelem znáte a s Tyčemi to znají jiní), FR>3, a černoši jsou 
geneticky oddělení a nesouvisející s bělochy (viz PCA!), ale dokud si jen "hráli", budiž, ale vyhubit 
(zaplavením,přemnožením,převzetím moci,kolapsem civilizace - protože viz Zimbabwe a zřejmě brzy i SA, 
černoši tuhle civilizaci nejen nevybudovali, ale ani ji neumí udržovat!) novější dokonalejší 
(IQ,morálka,duchovno) druh nesmí, budeme se bránit ... 
(Limit fóra, 60018 to je zlé... Moc žvaním...) (rem32: bylo to původně v jiném bloku... Pokud vám vadí, klidně 
ty čísla ignorujte, moc významu nemají... Jsou rytmická nebo melodická...) 
A Leckomu - přestože jsem si mezi-lidsky vědom vědomostní převahy, nikdo to na mě nepoznal a na nikoho se 
nepovyšuju, kromě vyjímek, které to potřebují. 
(Limit fóra 60218) 
A že Andělé existují a bylo to dokázáno, stačí jednou... 
 
------------ 
K tomu - já vyluštěný význam toho Shmitah Tarot i poslal v září do RT do Ruska, pro Jistotu, aby to Tady 
Nezametli, s Popisem asi ve Smyslu: "Tohle Předejte Někomu Čestnému", jen tak... Za pár dní vyšel článek o 
nějakém banálním odsouzení Italské Kartářky (vyšlo to původně v Itálii 11.9. ale bez obrázku), a k tomu 
ilustrační foto, pohozené karty na dece, balíček v ruce... Miliony lidí vidí Banální Příběh o Kartářce a Ilustrační 
Foto... Mě to Vyděsilo, ale Druhý den už jsem byl naopak v Klidu. V ruce v tom rozevřeném balíčku drželi Karty 
"Nyní Bude Soud"... Význam karty "Nyní Bude" jsem si musel dohledat, já ty Malé Karty neznám... Dole byly 
pohozené jen samé Velké Karty (ne, to není náhoda), a uprostřed přes 11.9. byl Hierofant, a vedle Otočená 
Smrt. Inu, myslel jsem, že to má Trump Rozsoudit (tak to mělo být), v Moskvě (nevím kdo) jen tiše čekají, až 
to bude, tak jsem v klidu čekal, až se ledy pohnou... Já jen Přinesl Důkaz Plánu... Nedělo se nic, nevadí, ale pak 
Žluté Vesty a Hoří Paříž, a to po dobrém popisu (ve Zlém Proroctví proti ČR) jarního a letního počasí v Evropě - 
což se může stát leckdy, nešlo váhat, v Evangeliu jsem zapíchl oči do něčeho (už nevím přesně), z čeho jsem 
pochopil: "Neváhej, Zítra bude Pozdě", a tak nějak se to vyvinulo... 
 
A já jen podotýkám, v Rusku už to někdo (to na tom obrázku nebylo) s Váhou RT ví a jemně kývnul, ale sami s 
tím nic nedělají... (Rusové ale nemůžou říct - podívejte, jsme čestní a spravedliví Křesťané Kolektivně, copak to 
nevidíte? Já Můžu. Protože jsem to tak Dávno Předtím Napsal. Protože Já se Rozhlížím ze Všech Stran... Přes 
Internet (ALT) i z TV trochu.) 
 
------- 
(obrazová příloha viz pialpha.cz/tarot.html - ale to jsem psal ještě PŘED TÍM, než jsem to teď pochopil ...) 
K tomu - πα ½ jsou moje iniciály jen přepsané do Řečtiny a Matematický Symbol (Semi je Polovina) - a pak 
jsem si toho všimnul - je to 19 11 (což kromě možných významů je i hyperlink pro ty, kdo to pochopí, a ten 
zbytek kapitoly tu teď tady hraju naživo přes Internet ale nebolí to tělo, ale mysl, těch, co to potřebují, i když to 
nechtějí), ale říkám si (tenkrát), tohle je moc nabubřelé, to asi nejde, zajímavá paralela ale ... - a pak jsem si 
všimnul, když se to stalo, ale já jen přicházel Dodat Váhu Důkazům... 
(Inu, minule jsem sem přišel rozbíjet Pyšnou Výlohu Pilných, možný bič na lidi i lékaře, (ale pokud budou 
čestní, tak bude naopak ku prospěchu), ale poučil jsem se - když jdete proti Palácům Bohatých, nerozbíjejí se 
Výlohy Pilných... - viz Macron a ŽV (GJ,YV - to všichni viděli, kdybych si to taky neprohlédl, nevěděl bych, kde 
byla minule Chyba...) ) 
 
(A kdo takové vysvětlení nechce přijmout, toho přesvědčím argumenty, ale je tu spousta těch, kdo nechtějí 
přijmout argumenty, protože si myslí, že to vědí lépe a mají to tak předepsané "shora"... Tedy ano, ti měli 
pravdu, ale ne, nejsou neomylní, nikdo není neomylný...) 
(A ovšem - něco se dá dokázat... Něco se dokázat nedá... Tak já jen přišel demonstrovat další... Síla Důkazu. a 
Síla Písma. -- spojeně a propleteně a online, i když to teď nikdo ještě nečte, kromě možná těch, kdo mi slušně 
vysvětlili, proč se mýlím... A ovšem ne, není tu na dohled čistší Fórum než tohle... Ale taky se Mýlili, inu, jen v 
tom Zásadním - třeba v Rovnosti... Rovnost je Nebezpečný Blud. Ale mýlil se v tom leckdo... A naočkovali to tu 
Židi (Zednáři) Marxem... Ale židům se nelze mstít, byli by ještě horší... A mnoho mezi nimi za to nemůže...) 
 
Židi, máte Černý Klobouk Falešné Pýchy, a v Tom Je Ten Problém... 
A kdybych nevyluštil HP KM:V=P (to není zadání, to je výsledek, bude následovat, jen tohle zdržuju ve 
Streamu) pro svého bratra, nepřišel bych na to takhle přesně... (Tedy, věděl jsem to... Ale teď mám Váhu 
Argumentů a Legend... A nedělám to pro sebe, já jsem Vratný Obal, ty Legendy tu někdo Připravil...) 
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(stream26c) 
Ukrajina - s loučemi se chodí svítit i kolektivně a to není špatné to pochodovat v klidu! ale o to víc nahlas... A 
národ má právo na svou národní církev a ostatní ji nebudou politicky vylučovat. Ukrajina jsou ale Dva Národy v 
Jednom Státě. (A to my v Česko-Slovensku umíme řešit pokojně a dohodou... I když otec-zakladatel TGM tvrdil, 
že to je jeden národ, aby vyrval Slováky Maďarům při dělení, protože my jsme dva bratrské národy a 
Slovenština je mi svědkem) (kdežto na cestě s Orthodoxií na Rus tady byla jenom Zastávka, a Česká Slova v 
Ruštině jsou toho svědkem...) (A ovšem z Prager-Deutch byla i přinesena zastřešující Němčina tamních 
rozdrobených státečků, takže se pak nedivte, že AH nejdřív dokončil zastřešení, a pak ho Anglo-Zednáři vrhli 
proti Slovanům přes náš Český Most...) (A ovšem, odsud někdo vyhnal do Světa Učitele Národů JAK, protože 
toho bylo pro tuhle malou zemi tehdy škoda) (A ovšem, Jana Husa jste odsoudili nespravedlivě, a Virtuální 
Strom z jeho Bytosti a jeho díla jsou nám svědkem, že ani Koncil není Neomylný) 
 
------- 
Už jsem to odeslal, ale o TH jsem řekl, že má víc rozumu než leckdo ale méně lásky, ani to není přesné, a ty 
jeho texty nesly i lásku k jiným křesťanům (Ekumenie) a lidem, ale má Černý Klobouk na Duši a to prostě je 
vidět.  
(rem32: a když TH zlehčoval o "lehtivém pocitu v podbřišku", inu, s celibátem lecčemu prostě nerozumí, že 
tedy Dobrá Láska ve dvou se dělá až dovnitř, napřed do Duše a pak někdy i do Těla, (i když tedy leckdo to 
prohodí a pak to podstatnější vynechá a jen se sníží na úroveň zvířete, aby si užil "lehtivé pocity", jenže taková 
láska těl se nedělá jenom zespodu, ale i zvrchu a po celém obvodu zvenku a radostí duší k tomu, to jen zvířata 
(třeba psi) to dělají jako Pussy Riot v muzeu Biologie, ale ty to aspoň nedělají ještě obtěžkané plodem...) a 
mnozí mladí nemají dost rozumu, aby si uváženě vybrali správně včas na trvalý vztah... Tedy k tomu - ten první 
vztah bývá nejlepší a nejdéle vydrží, tak si zkuste napoprvé vybrat nejlépe, třeba to vydrží i trvale... A ženy, 
dejte si víc pozor, kdo vám zkazí vnitřní genetiku i karmu μC, je to poznat i na dalších dětech s jiným, a je to i v 
mozku (geneticky i psychologicky)... A ovšem nelze je vydírat "peklem" nebo tak, aby se báli před láskou a s 
tou nezkušeností čekali až na manželství, kam vstoupí ani neví do čeho... - když si partnera předem 
"neochutnají" tak nebo tak... Z mé strany je to tu spíš také kompromis - církev nemůže být tak přísná, a 
mnohé, ženy obzvlášť, tak lehkovážné, jako nyní... Muži, čekejte s tím déle, jen tím nastartujete touhu a "hlad", 
který se pak hůř překonává...) 
 
------- 
Jan Hus je sice Svatý (k tomu Mučedník umírající s modlitbou a písní na rtech, k tomu velký Filosof, rukama 
zlých lhářů (tedy toho koncilu), když JH chtěl napravovat církev), ale Církev to Neuznala... a Jan Hus je 
především Církevní Důkaz Omylnosti Církevních Koncilů... (a ani jsem nevěděl, co ž.s.A. myslí tím 
"spáleným právem" !) ... (A já k tomu říkám, že všude musí být nejvyšší autorita a je lepší, když je kolektivní, 
(ale ceremoniální mluvčí nebo veto je jeden), ale nemá žádná taková autorita věčné a neměnné stanovisko, 
protože oni se často i kolektivně mýlí, a od toho je další takový koncil, který to může i škrtat nebo aktualizovat, 
a co jeden zkazí, tak další může napravit, protože jinak co jeden zkazí, pak sebou nesou jako věčnou chybu, 
když nemáte autoritu, která by tu chybu mohla škrtnout) (a ovšem, antické koncily to viděly optikou antiky, ale 
moderní koncily to mohou vidět optikou moderního duchovna - ne IT!) (protože Nástroje se Používají, a Lidé se 
Milují, a plést to není dobré ani tak ani tak) (a není žádný nástroj ušpiněný dost symbolicky na to, aby se nedal 
používat pro dobrou věc - viz Kotleba-1488 (posílal šeky na €1488 (to je dost, dvojnásobek důchodu) 
potřebným a byl za to souzen za propagaci fašismu) - protože je jedno jako kdo to byť i 88 podepíše, když jim 
dává charitu a říká jim 14 děti musí přežít, tak to prostě není Zlo... ) 
 
Do RT jsem to (Tarot a odkaz na Bibli+Vědu) poslal také a především proto, aby to zdejší Jurisdikce nesmetla... 
Protože je fajn, když víte, komu můžete důvěřovat... A ovšem mě nikdo neradil, jen se všichni ukazovali a já si 
vybral... (Jen vysvětlení ke slonovi - tady byl vtip o vytahování mravence, protože za ním stojí slon, a ovšem i 
Žluté Vesty to všem předvedly, že za zuřivým králíkem Aktivistů proti Tygru E.M. stál Lid (velký slon) a bylo ho 
vidět, a ovšem pak šel Lid domů uklidněn, ale rozzuřené fanatiky by nešlo nesmést, ale asi by jich bylo 
leckterých škoda... -- takže ty jsem také chtěl jít varovat přes Anonymous, kde se i tohle jako vše důležité 
dokola žvatlá, až bych tady mezitím přinesl tu Průběžnou Demokracii, tátův nápad, jen filosofickým 
zdůvodněním Důvěry podložený... (což u mě vzniklo, když tady vládla vláda s 8% podporou a kazila to tu ještě 
víc a nešlo ji zastavit - ale i jinde třeba nyní v EU parlamentu, co všechno stihli zkazit za jedno období (Migranty 
především), i když zrovna já jsem se svou volbou do EU-parlamentu spokojený a neměnil bych ji, jenže leckdo 
není...) ) 
 
(RT&P?: za kartářku fakt dík (uklidnila mě a byl to argument VBS), text z 2018-09-11 je tam krycí cukrátko 
novinářů pro čtenáře, a myslel jsem nejdřív pár hodin, že to je obraz pro mě nebo o mě a mě že přijdou zavřít 
jako tu kartářku, to by bylo hloupé mé prozrazení, a svěřil jsem se kazateli do fóra, kde jsem jim tlačil překlad 
Bible, ještě to tam je, jak na to zareagoval jako asi lidsky dobře, a jak já to vysvětloval, což tam také je, ale 
druhý den jsem se uklidnil, to je vzkaz pro Trumpovy lidi, že Rusové to vědí, a ať si tam Trump udělá pořádek, 
já můžu vklidu sedět, důkaz jejich plánu jsem přinesl (ale dál ho občas zkoušel posílat alt-novinářům, ale nikdo 
to nezveřejnil), architekti vědí své a hrnou se soudit, tak ať mají pádný argument o plánování, a čekal jsem, a 
bavil se v Evangnet otevřeném fóru, protože jinde jsou křesťani zavření ve skleněných palácích (něco tu bylo 
jiného ale text se mi najednou celý smazal, ulítlo mi Ctrl+A space), aby je nikdo nechodil obtěžovat, ale přijít s 
nimi mluvit se tam nedá a jinde neposlouchají a inu, v klidu jsem cekal a delal neco jineho, a treba OmForum je 
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mi svedkem...) (tedy z textu, ktery jsem nepochopil ani me moc nezajimal, jsem nejdriv soudil: a. budou te 
soudit a to hned, b. je to jen kryci pro ctenare, a stejně žádné křivé peníze tu nemám - já nedělám za peníze 
ale protože mě to fakt baví, ale teprve dnes kdyz to je hotove: že to c. "unfortunate we cannot do more, but 
undeclared earnings are problem", ale ja jsem digitalne podepsany postupne a rozneseny na forech, ja mam 
declared earnings i pred tim nez mi to rekli, JA mě to naučil pochopit číslem do Twitteru a texty do Bitcoinu... 
ale hlavne, kdyz to nerozhodla justice, tak ja jsem to rozhodnul a zduvodnil lepe - tedy jak ocistit tu justici 
hned duveryhodnou komisi se zarukou kompromisu se zlymi, protoze Pat v USA je pak i Pat celosvetovy ) (A 
ovšem, já tu nesbírám důkazy, ale sbíral jsem dědictví pro sourozence, protože inu, nevím jak dlouho to 
vydržím, já jsem nemusel žít na vytrvalost... a z disků různě uložených až i na dost bezpečném místě, že tady 
by to terorista nevyboural, to by museli dost do hloubky, ale Bibli jak jsem psal jsem nosil DVD třem svědkům, 
aby mi poradili, ale nikdo mi neporadil, nebo minimálně, protože se změnou Bible sice nevím nemohli nechtěli 
souhlasit, ale já přítel jim nevadil... aha Kazatelka u husitů jinde se na nové CD i těšila, ale Léčitel s Energií to 
sice přijímal ale nic mi neřekl, tedy kdysi mě pohladil energií a bylo to cítit i bezkontaktně, on se tím živí jako 
bezkontaktní masér nebo já nevím co s nimi dělá, když k němu chodí, a má takové upřímné oči a je dobrý 
člověk (VK) - já ho tu nechci nevím pohladit ale píchnout, jen říkám že mi pomohl tím, že bylo kam nosit to 
"opozici"... ) (napadla mě ŠE DF a ti kdo to viděli jsou mi svědkem lidsky v průběhu, a ovšem i tam jsem při 
práci kouřil i konopí tak občas, ale já především intenzivně pracoval mozkem a kochal se krásou zintenzivněnou 
pod vlivem... - víte, já střízlivý sedím u počítače, ale normálně jen tak ale i pod vlivem intenzivněji obzvlášť 
chodím sklízet světlo ze stromů - foťákem, který z kapsy občas vyndám na spaní, aby mi v posteli nevypadl, to 
pak tlačí) 
 
Víte, nikdo to nezveřejnil, protože to skoro všichni věděli... Viz jak z pódia oba Clintonové vysílají pšt (gesto 
jedním prstem křížem přes rty), jak stovky Luciferiánů vysílají signál "1 oko" a "pšt" ... Protože oni všichni ten 
tarot-plán znají, a všichni mají za úkol to neříct a ukazovat "pšt" - já jen nevěděl, jaké "pšt" ukazují... 
 
G.P.Bush prohlásil, že přišel čas sundat Confederate plakety z Capitolu, ale ne, tu by tam měli zůstat, ti byli Hrdí 
Obránci, ale Bushovy plakety jako Rodu Luciferiánů by se tam obdivovat neměly. Nebo ať je dají někam, kde se 
obdivovat nebudou... Protože Rod Bushů - ten může za leccos, ale Mstít se mu Nikdo Nepůjdete ani dalším 
jednotlivě, protože to je Podmínkou Smíru, Clintonovi jsou také jeden z Hlavních Vysílačů (tlampačů) 
Luciferiánů, kdežto třeba Bílý Trump ovšem před Kampaní sice Rituálně, ale Pálil Dluhopisy, tedy promíjel dluhy, 
to jsem viděl, někdo žaloval: je to čaroděj, nevím... Já Soudil Především Trumpovy Sliby, a intenzivně se podílel 
na Kampani spolu s Anonymous - většina zadarmo, kromě najatých trollů obou stran, "demokratů" především... 
(D.Brock a jména asi CTR "correct the record" - na vymazávání pravdy spamováním najatými IT-trolly, tak bych 
to asi viděl, tak i oni chodili do Anonymous, a ovšem D.Brock tam byl dost známý jako šéf nějakých jejich 
Ideologů (a sponzorovaný asi Sorosem), ale taky figurka) 
 
Jestli je ještě zavřen M.Shkreli ( asi financoval server Anonymous, (taky si dovolil vyhlásit soutěž na přinesení 
vlasu z HC - to byl blbý vtip!), zavřeli ho ale prý drsně, za porážku Clinton, nevím za co to zdůvodnili), tak nám 
ho pusťte... O Assange již bylo kolektivně žádáno, toho nám také pusťte... 
O koho (individuálně) lidé požádají kolektivně, by bylo vhodné (spravedlivé!, jen tentokrát?) propustit též... 
Ale netahejte ven bandu zuřivých lotrů - tedy ne najednou, Amnestie se dělají uváženě... 
 
CDC is Corrupted, because it has got revolving door mode with pharma companies, and it is easier to pay single 
control organ. 
We in EU need every state own Medical Control Organ. (Státní Zdravotní Ústav!) 
USA needs another Independent Medical Control Organ to compare. 
(Centralizovat kontrolu Oligarchů do velkých center je fakt nebezpečné, tedy zejména když jde o zdraví!) (To 
jako zdůvodnění, proč mají v USA horší zdravotní problémy ze stejných farmaceutických gigantů - u nás se to 
lépe kontroluje, protože tu je hodně nezávislých kontrolních úřadů...) 
(Američané, máte špatnou dietu nebo špatnou morálku? - "Amerifat" ikonické obrázky... Obojí, ale někdo si 
vybírá lépe...) 
 
----- 
Americans - look at the Star of Jews. No, they are not Synagogue of Satan all. Only that down-pointing triangle. 
And that up-pointing is upward pointing. And they Breath Together - it's not possible to go kill one without 
another. And the worse will hide faster... Hitler filtered out the better jews, and many of the worse left to 
America. 
But the up-pointing triangle has a black-hat over the star, and the down-pointing has the Worst - the Spoilers of 
next generation ! (Kazitelé příští generace, jsou Zkažení a šíří to) 
(rem32: Ještě připomínka evropanům - museli byste se lépe podívat, jak 80 milionů amerických střelců vře 
spravedlivým hněvem z toho, co se tam děje, a není dobré, aby vybuchli, ale ani není dobré jim jen sebrat 
zbraně - to by bylo ještě mnohem horší, protože ti jsou naše pojistka i naděje, že to nejde rychleji dolu... K 
tomu si prý před časem tamní ministerstvo vnitra DHS nakoupilo ještě za Obamy miliardu kulek (1e9=billion 
bullets) proti vlastním občanům... Jenže tam sice nemají místní kovbojové šanci proti armádě nasazené proti 
vlastnímu lidu, ale z toho třeba milion je sniperů ostrostřelců a každý může kdykoliv partyzánsky vystrčit nos 
spozarohu... A ano, přečtěte si ZJ3 "Church of Philadelphia" ("Církev Bratrské Lásky" viz jejich Ústava z 
Philadelphia (asi 1789) a jak k ní nakonec došli, když se nejdřív nemohli dohodnout, ale po společné modlitbě 
to přeci jen nakonec dopadlo a ta Ústava tam je dodnes...), mají v USA Synagogue of Satan (Shromáždění 
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Protivníků - hebrejsky bet knesset - viz wiki/Synagogue... v USA asi především AIPAC - duální loyalita (A-I) 
postavená proti Americkému Lidu...) a je tam dost gigantická... Takže je nutný kompromis... A myslím, že 
zrovna US konzervativní křesťané to z mých úst snáz pochopí, že se nebudou mstít za předchozí, co tam stejně 
předtím většinou věděli...) 
 
----- 
 
Je k tomu i obrazová příloha... Nejen jsem skicoval na kartičky, ale i si připomněl, co jsem vynechal... 
Jenže já je tímhle neudávám, ale poukazuji na Systémovou Chybu, nebo možná vzor... nebo jako vysvětlení, co 
jsem viděl... 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 01 led 2019, 22:29 

(stream26c) 
Tak ještě dovětek - Cikán - inu, ten, co ve vesnici, kde se hrají živé mystické hry každý rok dokola, tu hrál roli 
cikána... Kámoš 7 let, ruku na to (ale na tohle mi ruku nadával... Ale nechtěl mi dát ani obličej na fotku, ale 
nechtěl mi dát ani ruku na fotku... Když dostal dva litry darem na vánoce, jako pětistovku si sem chodí půjčovat 
často, a vždycky mu říkám, ale ty nevracíš, ale vždycky mě překecá, kromě těch dvou případů, kdy jsem ho 
hodně hlasitě a prstem vyhnal mezi tím, když si přišel i pro tu druhou půlku rezerv... Jinak ale kdysi, před 
nevím 7 lety, to byl typ, kterému šlo dát do ruky pětistovku, aby mi došel koupit kouření, počkám tady, a 
přinesl, skoro dobrou míru... To jen pro kontext, on si "dobrou značku" pro odběratele tehdy nekazil... I když už 
nekouřím (tedy, za poslední 4 roky už kouřím jen to, co dostanu darem, i kdyby jen jako protislužbu za to, co 
jsem dělal pro přítele zadarmo - třeba učil mladého vysokoškoláka ten "eval", od té doby mám i program na 
grafy... Nebo jsem to dostával darem jen tak, inu... Ne, chodil jsem si tam pro to dobrovolně, kupoval bych, ale 
nebylo u koho...) ) 
 
Takže dnes 26.12. přišel ten cikán zase a spustil něco, že potřebuje... (Asi tou dobou, kdy jsem to už měl za 
uzavřené a dojedu si vklidu nakoupit ty cigára, protože tu došly, ale já má mi hodně špinavé rezervy, které bolí 
v plících - protože z každé ultra-light utrhnu špičku a dám zpátky do krabičky, zmačkané krabičky leží někde na 
hromadě) Nic. Aha, přeci, chodit sem umíš... (myslím: Ty mě dojdeš pro cigára, no to je dar, žes přišel...) A 
povídá něco, že si to pak odpracuje... Zastavím, zkřížené ruce mlč. Ty teď budeš pracovat, chodit sem umíš (je 
to 2-3km pěšky) a to teď potřebuju... Vytáhnu dvě dvoustovky (o moc víc hotovosti nemám, možná ještě 
trochu, já začínám nákupy kolem bankomatu a končím doma s drobnými, je to akorát optimalizované, co na 
kole uvezu...), říkám: tady máš, za jednu mi koupíš ve městě dvoje cigarety a přineš sem... Ta druhá je tvoje, 
jsi potřebný a nebudeš to dělat zadarmo... S dvěma bankovkami v ruce začínal větu "ale já ..." - Řekl jsem ne, 
ty teď bež pro mě pracovat, teď to potřebuju... Inu, šel... Ve městě je vietnamec, ten má asi? i na svátky 
otevřeno... Mám klid na psaní, zase se to rozjíždí do zdlouhavého... Byl jsem už stručnější... A ovšem, je tma, 
jsou to 3-4 hodiny (já na to nečekám, aspoň mám čas a kouřím bolavé rezervy na uklidnění (srdce)...), ale 
nepřišel... (Možná měli zavřeno i u pilného vietnamce (tam nakupuji, ale zdraví mě, i když třeba kouří před 
obchodem a já jedu na kole okolo... také dobrý přítel, on taky má své zákazníky v úctě, a já tam kupuju půlku 
konzerv pro kočky, má je levné ale lepší než ve zverimexu, dle výběru koček, u něj kupuju každé 3 dny 16 
konzerv, kromě nákupu, to se zapamatuje. A třeba jak pokaždé beru stvrzenku, jednou jsem si přehrál v hlavě, 
co účtovala nakonec, šla pro druhou půlku cigaret, ale ty už nenamarkovala, takže když jsem si to zkontroloval 
vedle jak si uklízím nákup, tak jsem jí to přišel vysvětlit, že to spletla, a doplatit - inu dobří známí... občas tam 
taky za kasou pracuje (má praxi!) nevím jak stará dcerka (sexuálně by legální být ještě neměla, ale učit už by 
se to měla, inu já jsem malíř, a ani sem nechci hodit číslici, protože v tomto kontextu bych váhal kterou), 
takové banánové dítě, zcela plynně česky, malá nevím 4 roky tam běhá s ifonem video-konferuje nahoru do 
patra domu, kde bydlí, inu, jsou to asijci -- já té jejich zpěvné řeči nerozumím ale volají na sebe něco co 
připomíná máó, jen nevím který z nich to je možná všichni) a nechtěl (cikán) chodit zpátky 3+3+3km s 
prázdnou? jako to je tůra na víc než hodinu, dostal dvěstě jen tak a sliboval pracovat...) 
To jen pro srovnání dvou rasistických etnik, která se s námi nemnoží, takže to geneticky nevadí... (obchodně 
ale vietnamec odkonkuroval naše obchodníky, vedle coop zeje prázdnotou (jako do větší sámošky tam také 
někdo zajde), tam také občas chodím, i když jsou dražší, ale mají lepší jogurty a aspoň trochu chci být patriot, 
když se stydím, že místní kooperaci podporuji málo, jenže vietnamec je, inu, pilný levný a zaměstná rodinu i s 
dětmi zadarmo, do velkého "řetězcového" chodím jen vyjímečně, ale rodiče tam jezdili také, a pro mě jezdili pro 
dobré jogurty (a druhou část nákupu u toho) do coopu, o náklady se tu dělíme (jednou za čas, účtenky v 
krabičce), rodiče jezdí autem tak jako tak) (Jen pro kontext - já na přijímačky do autoškoly na gymplu přišel o 
hodinu pozdě, byla dopravní zácpa, jel jsem někde z vinohrad, to už u rodičů nebyl -- mě totiž andělé nebo 
okolnosti nedovolili mít řidičák, já jezdím bezpečně na kole, a když havaruji, jde to... ale helma by mi stejně 
nepomohla, spadnul jsem z kola na pusu, ale keramické přední zuby to kupodivu vydržely...) 
 
Inu, vymyslel jsem tu koncept a na demoverzi (budeš pracovat, až budu potřebovat -- já tu zedníka 
nepotřebuju, vymyslel bych mu nějakou hladovou zeď v malém, tomu se ve středověku také říkala charita, 
dnes už je systém lepší, není to tolik potřeba) jsem vyzkoušel, že se šmejdy je v tom problém, i když se tváří 
jako kamarádi... 
A sem jsem to především teď musel napsat, když jsem tu předtím psal, jak na něm dělám vzor, tedy jako 
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varování, že to u šmejdů nefunguje... 
 
(stream26d) 
Inu, dostal jsem vynadáno, sám jsem si velmi hlasitě vynadal... Cikán přišel, po šesti hodinách zfetovanej 
něčím tvrdším, mě nic nemusel říkat, já to poznám na obličeji a mimice (rem32 - sám jsem si nic nepíchl ani 
bílé nešňupal (občas jsem si šňupnul tabák, ale nic moc...), ale ty lidi prostě znám), vymlouval se ale 
nevymluvil, chtěl se mnou mluvit doma potichu, prý je mu zima, ale když jsem na něj tedy mluvil hlasitě 
zvenku, zatímco stál vevnitř, tak přijď se mnou mluvit potichu dovnitř, ne to ne, hodně hlasitě jsem mu 
vynadal, a on pořád nechtěl jít... Inu, nabídl mi jednu cigaretu, a když jsem mu vysvětlil, že mě tu jeho zrada 
bolela rakovinou, protože jsem si nešel koupit jemné ale kouřil z nouze špinavé (zásoby), inu, že prý tam ještě 
dojde, jenže to by se sem vrátil až za tmy, ale stejně by nešel... A něco: já tu nejsem poprvé, ale přeruším ho: 
ty jsi tu byl naposledy. Na odchodu mi ještě dal poslední půlku cigarety, co měl v prázdné krabičce zkrácenou 
(napůl, ne od šetření...), protože aspoň trochu se styděl... Ale já tu teď při mystice nekřičím na druhé, 
normálně na nikoho nekřičím, když říkal: probudíš lidi, tak jsem stejnou intenzitou jako předtím řekl, že se 
všem omlouvám, protože tady je v noci ticho, inu, při tomhle díle tu na cikána křičím na sebe, i na kocoura tu 
vlastně křičím na sebe... Inu, jednak je to moje karma za drogy, možná, jednak je to moje karma za já nevím 
co... Inu, Bůh vás před mým činem mými ústy křikem na toho šmejda varoval tím, že to tu zapíšu... (Možná jen 
na sebe takhle okolnostmi křičím, že jsem to tu zdržoval a zaplevelil...) (Jenže já vám nepřišel přinést jen těch 
pár podstatných věcí, ale také to, co potřebujete slyšet, protože o tom kolektivně lžete nebo nemluvíte...) Cikán 
zase klepe na okno... Tak jsem ho jen krátce vyhnal, ať za to, co předtím dostal zaplaceno, zadarmo dojde 
domů. Ještě chtěl něco vysvětlovat... 
Byl jen karikatura (zesílení) Cikána, kterou jsem si namátkou vybral... Laskavý kamarád, neváhá vysávat i když 
už je to trapné přinejmenším, neváhá přijít, když jsem ho vyhodil, a zase a zase... Protože si zvykl, že mě 
vždycky ošulí, jak je dobrej v ukecávání... Ještě klepe na okno... Ještě mu vysvětlím, ať jde pryč, ale když mu 
řeknu, že je hloupej cikán a nemá mozek na to, aby to pochopil slovama, tak se urazí a jsem blb, ale pořád tam 
stepuje za oknem a chce mi něco vysvětlovat, nebo ať mu to dojdu ven jako chlap, že jsem na něj férově křičel 
nechápe, na to mozek nemá... Dostal mě do PATu, musím zavolat policii (rem32: nakonec to nebylo nutné), 
ale já se nemůžu přerušit teď... Neodešel, pořád tam stojí a klepe, ať jdu ven "na férovku" (tak se tady říká asi 
různým pěstním soubojům nebo tak podobně) asi... 
 
Zřejmě jsem si najmul špatného Cikána... Prý se jmenuje Peťo mi řekl, když jsem mu říkal Cikán, asi jsem to 
jméno slyšel kdysi, ale já jeho jméno sedm let nepotřeboval, když se vídáme nebo když sem chodí... Ale i když 
je neodbytný a uražený, nemá zbraň, aby si do mě střelil... Nebo jestli něco, pořád tam je, tak předchozí 
commit byl poslední... 
 
To A. si tu najmula lepší mystickou Cikánku, tedy adoptovala ji jako milou (občas naštvaně bručí) dceru, je 
postižená, je evidentní, že ona tady mozkem nepracuje ale jinak, třeba plete ponožky -- klepe můj cikán: hele 
poď sem na chíli, venku už zhasly lampy, on vyměkne a já na něj křičet už nepůjdu... -- nebo leccos, je tak 
evidentně postižená a na nižší úrovni mozkem, jak to jen vedle těch studentů šlo, a všichni ji mají rádi a i brání, 
abych před ní říkal, že je hloupá a té nevadí, když říkám třeba závažné věci (což normálně nedělám ale 
předevčírem ano) -- cikán klepe na okno pojď sem, chce baterku aspoň ale tu mám jen jednu -- ale ta zase spíš 
víc slyší melodický obal slov, a i zvířata jenom slyší melodický obal slov, ale i vy ho slyšíte, ale víc se soustředíte 
na význam... Jenže Evičce já nebudu říkat, že je hloupá, ona si to asi stejně nepřečte, ale cikán, co mě sem 
chodil obelhávat a zneužívat s milým úsměvem kámoše, se urazí, nepochopí když mu hodněkrát a nahlas řeknu 
aby šel pryč, a když mu vysvětlím, že je jenom blbej Cikán a nerozumí, když mu to řeknu slovně, (ty slova do 
něj padají jak do bezedné jámy -- aha, poslední říkal "tak čus vole", asi už půjde pryč), a ti všichni lidi, co 
kolem ní jsou, jí to neřeknou, i když to nemůžou nevidět, protože je E. hodná i když se někdy mračí a bručí a 
není důvod ji zraňovat... 
 
Takže moje hraní o cikánovi berte jen jako nevím, součást hry, najmul jsem si nepřiměřenou štědrostí špatného 
cikána, který se to naučil zneužívat a chodit sem tím častěji, čím víc dostal... Já si ho nenajímal, on vždycky jen 
prosil a zdůvodnil to a já mu nechtěl říkat, že mu to nedám, když pro mě to finanční problém není... (Rodinu 
neživím, pracuji a nebavím se ve městě, atd...) 
 
Jiný Cikán tu ve vsi není, ale napůl cesty mezi vesnicí a městem je de-facto cikánské ghetto (tedy další bydlí 
jinde ve městě a většinou poblíž sobě asi), je tam na půl cesty do města jeden bytový dům proti sběrnému 
dvoru (sběrna odpadu), na dvorku si hrají děti, tak různě, kdybych řekl, že si hrají v blátě, přeháním jen 
trochu... Nikomu asi nevadí, jen si bydlí odděleně, ale tam s nimi zase nikdo bydlet asi nechce, je to tam od 
pohledu špinavější... Inu, v roce 2012 jsem měl i podobenství, jak jsem večer na cestě potkal dva cikány do 
tohoto ghetta, a hromotluk se spíš jako dopředu před toho druhého, já čau, oni čau, já v bundě (byla zima) 
fousatý pěšky, kámoši hned, ale teprve pak jsem si všimnul, že ten, kterého ten bodrý hromotluk chránil, byl 
celkem distinguovaný a inteligentní, jen nebyl tolik vidět... Myslím, že jsme se spolu chvíli bavili a ten 
hromotluk (nevím, prostě ve srovnání s tím druhým měl o dost větší ramena) šel napřed... Protože s pokojným 
mě svého chráněnce nechal, a bylo to nedaleko, sto metrů snad... Inu, oni moc nepracují, protože pro ně práce 
není (spíš je tu těžko někdo zaměstná), a škodliví příliš nejsou, nejsou ozbrojení leda snad noži, ty tu smí mít 
každý, ale na střelnou zbraň je licence (zbrojní průkaz) asi jako na auto... (to je američanům, tam prý každý 
má právo na zbraň, jenže tam nás jako svět zachránilo, že se tamní špatní židé bojí ozbrojeného hněvu bílých, 
a armádu porazíte armádou, ale milion partyzánů sniperů ne - takže američtí ozbrojení bílí nás chrání, aby si to 
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tam netroufli udělat ještě horší než to bylo, ale ozbrojený Debil, nehledě na barvu kůže ale má to souvislost, 
ten je problém na úrovni ulice...) Takže proto říkám, že Licence na Zbraně by tam měla udělovat NRA 
(kolektivní diversifikovaný orgán střelců kde také jsou i černoši nebo ženy (tedy ne jen "bílí muži" jak by leckdo 
tvrdil), ale nejsou tam debilové, inteligenčně diversifikovaný tolik není), ne stát (protože totalita by to zneužila 
proti lidu), a oni ti bílí nechtějí příliš ubližovat, protože v ruce čestného člověka zbraň není problém, ale když už 
to budou "vařit" (boil -- boil the frog) příliš proti nim, tak to může vybuchnout... A ano, vypadají čím dál víc 
spravedlivě naštvaných, ale to nejde řešit takhle, protože ta hodná část židů by to odnesla nejdřív, a ti mocní 
špatní by se začali bránit zle... Protože ačkoliv kolektivně jsou zkaženější a zlejší - ti co jsou víc vidět, a ovšem 
lepší (víc zastoupení) na školách se zdají proto, že nejsou rovné podmínky pro vstup... (Tedy nejlepší Americké 
školy mají filtr proti chudším bílým američanům...) Do zaměstnání se k sobě berou spíš, atd... On ten Kartel 
není jenom navrchu, on je po celé šířce společnosti... Mafie byly většinou židovské, ono slavné Chicago, Meyer 
Lansky atd... Jako první krok ale je potřeba, aby smekli klobouk falšné pýchy (oni nejsou vyvolení od Boha, jen 
tady překážejí a protiví se mu (a zejména Talmud jako vrchol ohavnosti filosofie, proti Bohu natruc), ale lidi si 
nebudou brát do ruky právo to řešit násilně), a aby těm lepším došlo, k čemu se svým spojením s těmi horšími 
hlásí... 
 
Tedy já tu bydlím (a taky tu různě bydlí již i někteří absolventi té školy s rodinami), ale na statku té Akademie 
je statkář (PJD), Evička a teď mají "nádeníka" z Yugoslávie nevím odkud, sem akorát ti studenti občas jedou na 
venkov z Prahy a učí se tu učit hrát a organizovat (zkoušky,amatérská výroba scény,hrají pro pár diváků z 
nadšení - pro terapeutické účely se to učí a já nevím, kam se pak rozjíždějí terapeutovat třeba handicapované 
-- mimochodem, v těch mystických divadlech hrají i zdejší handicapovaní a těch si přivezou i více třeba tři, hrají 
nějakou jednodušší roli) divadla... Asi tak... Tady to není celý rok, tady se dělají školní akce na venkově, taková 
jen pobočka... Ale jinak normální vesnice s traktoristy a jzd a lidmi asi méně než tisíc, ale pro ty jsme (jsou, já 
okrajově taky, spíš napůl) "ty pražáci", co jim sem jen dělají kazit amatérsky jejich ""průmyslovou"" (jzd) 
agronomii... Ale to není důvod mít kolem domu plot, těm nikdo neubližuje... A inu, já mám zarostlou trávu 
kolem domu, aby kočky neběhaly do silnice nebo - to už je déle - psi ze silnice ke mně lovit kočky, ale už tu ten 
jezevčík není, a stromy - i když radši mám listnaté, ale takhle to tu bývalý majitel zasadil (tedy, tady jsou 
leckde stromy, jako leckde jinde - protože to je správné a prospěšné -- protože takový strom se spoustou listí, 
vy si z toho okem vybíráte něco detailně a něco širokoúhle, ale to je efektivně o dost víc než 100Mpx, a ty listy 
se chvějí, za hranicí rozeznat jednotlivé, to nejsou statické barvy, to jsou dynamické multibarvy jen jemně 
přirozeně, to nekřičí aby to ohlušovalo, což třeba na ploché fotografii není vidět... podobně jako gradient na 
obloze, mnohem víc barev u toho okraje colorspace 8bit-rgb, co není moc hustě obsazen barvami, ta obloha je 
mnohem barevnější, než co zaznamená fotoaparát i v HDR, na obrazovce to vypadá takové šidítko pro mysl, že 
to jako je stejné... já jsem fotograf, který se hdr širokoúhlými fotografiemi zabývá, takže to, že obloha nebo 
strom je barevnější, než vidíte, je z pozice velmi odborné praxe, i IT programování rgb grafiky (umělá realita v 
počítači je možná zajímavé, emocionálně zesílené takže ohlušující, ale barevné a málo-dimenzionální šidítko na 
mysl - z pozice IT-výtvarníka fotografa v hdr panorama (jenže vlastní hdr mám teprve v plánu ve frontě, 
používám autopano a psp na domalování myší) a zároveň mystického diváka, který se tu zase učí vnímat krásu 
na přírodě a lidech))... 
(A jen - pro mě forma není cíl ale prostředek, a i když si ji vymyslím když to je potřeba tak, aby to vybalující 
pochopil, kterého neznám a nebudu ho to muset učit, tak ji ale zase pak poruším, když to obsah vyžaduje, jako 
třeba, že pro mě nejsou hodiny argument, abych si posouval datum na timestampech (protože já i timestampuji 
změny ve zdrojákách, co jde pryč a co je nové, aby když jdu hledat nečekanou chybu - aha, tohle tu předtím 
nebylo nebo to bylo jinak, nebo vzájemně související změny se stejným tagem (tak tady ten text se dá číst i 
bez toho v závorce, protože do závorky se to dostalo, jak jsem to tam doplňoval, a jednou za nevím hodinu je 
uložen náhled přes fórum, to mi zkompiluje bb-kód do podtržítek, ale jako nutnost udělat to rychle a formou se 
nezdržovat, je to mystický text, který musí napřed někdo IT vybalit, který ale nerozezná hloubku obsahu, 
protože nezná ty reference, na které narážím, nebo jestli to je podobenství nebo k.h. náhodou, protože já to 
teď jen zapisuji a pozoruji a myslím zápisem... -- i vy budete potřebovat dýchat spolu jako dna abyste si to 
rozpletli)), já do nového dne vstávám...) 
 
------- 
(stream26e) 
(Ještě k těm mystickým divadlům - oni tu hrajou, já to občas jako přítel fotím, obtěžuju duchovní s elektronikou 
(ale když jsem se ptal, jestli (už nevím), tak vlastně říkali, že jsou rádi, už nevím kdo z nich... ale hrajou to, i 
když tam hrají diváky jen pár lidí bez záznamu, ale nevědí, že inu, já tady taky vlastně hraju... akorát mi A. 
jednou jedinkrát dala taky roli, musel jsem se ty 4 řádky učit, nechtělo mi to do hlavy... A když jsem se tiše 
ptal, jestli ví, že 3K je o historii, řekla, že ví... Nic víc... Jak já se jí chtěl teď zeptat, jestli taky věděla, co jsem 
já nevěděl, že Herodes nejsou Židi-Luciferiáni, ale Černoši? A jak moc jí vadí, když tohle ti studenti, co to 
nevěděli ale hráli 3K naživo každý rok znovu jako součást výuky ke smělosti pedagogů (ne, ale jsou dobří 
křesťané a hrajou prostě křesťanskou hru, je to hodně barevné, každý rok trochu jiná scéna z barevných batik, 
vyrábějí je také), jestli jí vadí, že jsem to tu prozradil, že to taky chápala... K tomu "hrají diváky", inu, takové 
divadlo, kde se hraje na trávě a před tím jsou lavičky metr od scény, tam hrají i diváci, a mají roli "divák", a je 
to 3D v prostoru a k tomu 1D v čase (rem32: ale když jich vidíte cyklicky postupně víc, jak se ročníky studentů 
a tím obsazení rolí obměňují, tak to je další rozměr) a se zvukem... (tedy můj panoramatický foto-komix je z 
toho jen 2D obálka s časovým vzorkováním) a jde u toho cítit radost lidí, oni tam hrají jednotlivé city těch 
postav, reálně ale intenzivněji nebo spíš "citově-barevněji", ale nikdo z nich nemá televizi, obědvají při svíčce a 
radují se u toho... A pak jsou nevím co, ale tady jsou z toho i truhláři (jedni mají chráněnou dílnu, druhý můj 
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přítel je živnostník), druidové v háji (jako když víte, mezi kterými dvěma stromy je která brána, mají k tomu 
vztah, neuctívají to, a normálně se starají o ekologii, jezdí sem jen občas) pěstují bylinky na sirupy (to mohou i 
děti, oni nedrogují) , nevím co profesně dělají, občas se sem ale sjíždějí jako absolventi i s rodinami... je tu jen 
venkovská chalupa, pobočka A. -- víte, ze Steinera jsem tam bratra poslal, protože jsem kupoval spoustu 
různých knih, ale tohle jsem mu dal mladý "na děti", a učí v té akademii filosofii, a přistěhoval si sem rodiče, 
když v Praze zvedali nájem geometrickou řadou i důchodcům (tedy byl každý rok X-násobně dražší než 
předtím), tak si rodiče za naspořené a druhou půl hypotékou (na mě) koupili dům na venkově, už je to 
splacené, akorát energie se platí... ) 
Pro kontext - tak jsem si uvědomil, jakou roli hraju já (pas) v jejich divadle, protože se ze všech těch fotek 
odečítám úhlem pohledu a jen vnímám, tak já tam hraju IT-mága, který při jejich divadle si stoupne dozadu 
aby nestínil a s černou tyčí s foťákem (protože to je monopod stativ, abych to měl z jednoho bodu když fotím 
širokoúhle -- protože je zajímavé, že třeba na výlet do Tater jsme se ve skupině sešli i tři kamarádi fotografové 
(inu, známe se, možná jsme si to poradili?), a všichni měli stejnou značku toho monopodu) a potichu je fotí a je 
jiný než oni... Ale již jsem si všiml, že ze začátku jsem tam fotil sám vpodstatě širokoúhlou (jen trochu široko, 
třeba čtyři fotky na jeden obrázek, a hned zase po chvíli další, protože tam fotím každou změnu scény, ale s 
foťákem tam moc nešermuju, ten prostě je na té černé tyči vklidu, abych nerušil) sekvenci z monopodu, ale teď 
to tam aspoň fotí i jiní diváci tak trochu na foťák nebo na mobil, ale oni ty snímky stíhají dodávat včas, já až po 
delší době ale někdy o dost, než ty široké snímky spojím do obrázků... Ale inu, já jim tam hraju diváka, IT 
mága s černou holí (jenže Gandalf měl špinavou berlu, a ta vypadá bílá než se zapálí...) a digitálem, ale spíš 
proto, aby to aspoň někdo zaznamenal, protože to je fakt krásné a barevné v očích malíře, ale oni to hrají jen 
tak pro pár dětí - a takovéhle hry oni se nemůžou předvádět někde na Kampě v Parku, protože se to teprve učí 
a měli by trému, a protože by lidi kibicovali, proč hrají křesťanská divadla... (Nebo byl by to zajímavý nápad, 
kdyby to šlo...) Takže když jsem si myslel, že to je jen 4D-scéna (tedy 3D+čas), tak ale ona to je 5D-scéna, 
protože já tam chodím skoro každý rok a třeba jiný ročník těch studentů totéž zahraje jinak, takže se ta stejná 
v čase probíhající scéna, živý film, rok od roku mění obsazením a výtvarným zpracováním... Což ale stejnou věc 
sleduju jednou za rok, ne pořád dokola... (A ovšem oni se to třeba měsíc učí a zkoušejí a připravují barevné 
kostýmy (některé jsou erární), aby to pak jednou přehráli dvaceti dětem a deseti dospělým, jako cokoliv se tu 
zve tlampačem ve vesnici a kdo chce přijde, děti především (protože to je taková pěkná 4D živá pohádka 
zblízka pro děti - ta první řada je metr nebo dva od herců, zahrada je malá, s duchovním smyslem i barevností, 
které je neznečišťují, a s intenzitou, která je vcelku přiměřená, a s čistými herci, i když parodují příslušnou roli), 
tak asi, ale ve skutečnosti to tam všichni dohromady hrajou všem dohromady, od té přípravy a zkoušek až po 
jednou provedení... Ale pak jako terapeuti (speciální pedagogika) mohou organizovat taková nebo jiná divadla 
jinde - já nevím, co kde pak dělají, ale připravují se tím organizovat divadla pro různé postižené nebo já nevím, 
dávají pak lidem smysl protože úkol...) 
 
(stream26e2) 
Aha. (došlo mi něco, jak jsem vysvětloval ta divadla) Já sem totiž původně chtěl jednak vyhnat migranty 
zpátky, ukázáním že jsou Luciferiánský plán na rok 2015 v září, ale především zastavit genocidu bílých prý 
špatných, protože tak jsou na jedné další zastávce namalováni a napsáni, protože jsem myslel, že ten herodes 
jsou ti zlí židi Luciferiáni. Až v průběhu tady jsem zjistil, že to nestačí zveřejnit a lidi ať si tam uklidí včas, 
protože dýchají ti dobří i špatní spolu, (víte, a tam zase ti asi lepší židi píšou na twitter: "dear fellow white 
people" ale způsobuje to tam očerňování (aha smear-campaign je "mediální lynch") bílých a ty se ještě víc 
naštvou, jaký to na ně šijou podvod, takže ono je obzvlášť potřeba říct, že tam říkat "white people" není zločin 
ale pravda, mezi židy a bílými navzájem, protože i ti tam dýchají spolu) a když jsem teprve tady pochopil ZJ9 
tak ale herodes bílých a plevel na úrodu z evangelia a kobylky jsou všechno především Migranti, a na tom plánu 
byli bíle jen tak, ale napsáno na nich bylo "wicked", a on to je poněkud obojaký plán, ale to se pozná až zpětně, 
jak to bylo špatné nebo ne... Ale teprve teď před chvílí na z. mi došlo, že sem ještě napíšu tu drsnou 
epidemioložku s hloupým vtipem, prý Carol.D.Baker - tedy Pekařka (sic!), a víte, že mám šém na golema již 
vím dávno, že mě tahle pohádka také vychovávala, inu tu jsem viděl několikrát, ale nechápal jsem ten součet v 
celku, tedy já jsem tady Pekař {cvakla elektrika, relé, přehodili noční proud}, já se do těch všech rolí nechtěl 
vtělit, mě jen některé prostě zaujaly a oslovily, a kdo tam tedy v USA opozičním InfoWars pod nos strčil Karol 
Pekařku? která má tu pomstu boží v ruce, ale chtěla ji použít proti bílým lidem - v žertu...?! Já na to stejně 
přišel jednak z geometrické řady a hrnečku dost, ale já před přemnožením varuju neustále, jednak pak tedy z 
příměru Černobyl řešení s regulací včas... A na konci mi to řešení, před kterým jsem měl varovat ale všiml jsem 
si ho nehledě na název, strčí ještě pod nos s tímhle důrazem: "na" ... 
Jenže - na potvrzení tohoto řešení odpoví tři králové (ale ne sv.A. která má příliš mnoho lásky a ač něco věděla 
(ale nevím, jestli věděla, kdo je ten H, když židovské mudrce-kupčíky tam hrají jiní), bylo jí to nepříjemné). Víte 
ale, já si vždycky myslel, že pokud by reinkarnace existovaly což nevím, tak tohle je vtělení té sv.A. kterou tu 
známe, ale když ji mám ještě z tohodle pódia doporučovat jako velmi hodnou a mírnou paní a když mi rabín 
řekl o třetí svíčce růžové, inu, ono to bude ještě větší... Minimálně duchovně, tam jsou její děti leckdo... A já ač 
nesmělý katolík vzadu v kostele, tady mě naučila vnímat více-rozměrný živý křesťanský obraz, na který mě 
činem napsala S.H. ... ještě před nebo při nevím, kdy jsem pochopil ten tarot, ale již věděla že mám ten Šém 
do Golema (tedy Jména do zabalené Bible)... 
 
(stream26e3) 
A ovšem tohle není jenom 4D text, ale je to záznam poznání, protože mě to napadá, protože to pečlivě 
vysvětluji těm mystikům, co si to sem jednou přijdou přečíst... A víte, já těch svých 642 stran nepsal proto a 
nepřibalil své texty k Einsteinovi a Bibli jen tak, nebo že jsem grafoman, ale když jsem zjistil, že mám v ruce 
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něco velmi širokého informačního dopadu (jako třeba vyvrácení velkého třesku, nebo pak jména do bible), tak 
jim (vám) to nedám zadarmo, ale bude to spojené s tím, co potřebujete slyšet ale neslyšíte... Takže tady mám 
dvě tři pilulky zase s informačním dopadem jinak, já ty pečetě nepočítám, já jsem ty dvě nejdůležitější našel 
pílí, ale pak zjistil, že vlastně jen dostal darem, a budou další s informačním dopadem do jiných řad, jenže jsem 
až tady zjistit, že ten, proti komu tu chci varovat, je s námi spojený (ono je možné, že ten trojůhelník nahoru 
jsou bílí nežidi a ten dolu židi), ((ale který neváhal obětovat i Exemplář v Sobě, protože to bylo Potřeba, ale 
Obléhán Zlým Důsledkem své Volby, alespoň udělal uložení do Náhledu, než šel otevřít dveře pocenciálně 
možnému vrahovi těla, inu, ale zadní dveře do domu jsem tedy došel radši zamknout (ale já se tu nechci nechat 
lepit jako exemplář na Nejlepší Legendu a dělat k tomu Loutku, nebo nevím, já jsem šedý rošťák, ale znám 
"Brumbála v sukni", která podle toho rabína asi není vtělení sv.A. ale možná PM (aha - strom se zlatými jablky - 
pták ohnivák - je fénix (houknul vlak, tady při projíždění každou hodinu tam a zpět houká, a pozoun už jsem tu 
měl, tam to je uzavřené)) a té se půjdete zeptat, a lépe dokud ještě žije (a ovšem, před C,M,H (svátky) jsem to 
trousil jen jako nápad, ale na svátek to přinesl jako jen jako Platonskou Ideu diktafonu, protože víte, je určitá 
úroveň a někoho tretkami neurážím, protože krásně vypráví pohádky do deseti uší nebo na přednášce sálu, ale 
já chtěl, aby se hlasově svým žákům zaznamenala, i když bylo to řešení z nouze, protože moje "Elektro" ho 
nemělo na prodejně, ale když ho tedy za týden na můj dotaz přivezli, tak jsem jí ho donesl jako materiální 
naplnění té ideje s tím, že kdyby nebyl dobrý, tak ať jí studenti koupí třeba jiný, a že ho dá někomu ze 
studentů, až bude někde přednášet nebo povídat pohádky, ale slyšel jsem, že místo toho píše nějakou knihu 
rukou na papír, takže jestli tohle nepoužila, tak to je buď vzdor, že se na jinou cestu převelet nenechá, nebo 
příliš lásky a pokory v srdci ale i tady nedostatek rozumu, že by nepřijala správnou volbu, kterou dostala 
darem, protože fakt hezky vypráví pohádky a je škoda, že zapsané to už je jenom slova pro rozum a logiku, ale 
chybí tam melodický obal slov, ale tu nepřijedete natáčet se štábem na přednášku, ale kdyby se tam vnutil 
jedinec s kamerou, tak ho nevyhodí, ale já si objednal a ještě to zdůrazním, tady mladíka s kamerou do ruky a 
sjednoho nebo dva nenápadné mladíky svědky církve kolem tří králů, aby tady ty Tři Krále natočili aspoň 
plynule a se zvukem, když já z toho jen vzorkuji komix, inu, princezna s těmi zlatými jablky a já je tu sklidit 
neumím, a oni se nejezdí někam předvádět, tedy ne štáb, ale milého mladíka s kamerou do ruky, tedy jak to tu 
vypadá přirozeně (inu, tady pak leckteří absolventi mají domky ve vesnici, a jsou tu milí, já je rozhodně nechtěl 
vyhánět nebo strašit, ale kdo to tu přijede znečistit strachem nebo slávou, je lump, a kdo fyzicky zbraní, je 
micro-herodes, tedy mě jestli chcete zastřelit, tak si mě někam pozvěte - s bílými novinami na žižkov nebo tak, 
ale tady mě střílet nebudete, a nebudete tu kolektivní micro-herodes, protože Bůh ví, kdo ho sem jako hlava 
úrovně poslal, pokud by se to stalo, a tedy jestli má být něco se mnou, tak se budu muset na to někam 
přestěhovat, jako důchodce jsem chtěl dožít v ad-extremum-bonum na nějaké mount-něco v klášteře potichu s 
počítačem, já nevím, já neplánuji, já extrapoluji, a víte, moje princezna je A, ale občansky si ji brát nebudu, ta 
je manželi overloadovaná až dost...))))) ale že nám společně přišel zadusit plevel úrodu planety... (a inu, i 
plevel i úroda jsou rostliny, ale nejsou si rovny! -- někdo vám tady tvrdí, že všechny rostliny na poli jsou 
rovnocené, a pak sem začne schválně sypat plevel - a ti migranti sem nepřišli sami, ty z Arábie sem někdo 
precizně vyhnal (tedy načasovaně na září 2015 začal již na jaře) i z Afriky reklamami (mají tam billboardy na 
lákání do Evropy), a tady způsobil, abyste nebyli obranyschopní, oni sem sypou plevel na pole, ale nejdřív je 
třeba sundat klobouky a šátky přes oči, a začít ten plevel vytlačovat dříve než pozdě - protože Cherno-býl a 
Geometrická Řada...) 
 
(A jdu se zamyslet ven potichu s cigaretou, vesnici už zhasli a je tma, jen moje okno svítí kus od cesty ne 
přímo, protože já lampičku za počítačem nezhasínám, ani když jdu spát, (nejen ale i abych nešlapal v noci po 
kočkách, co se tu různě v místnosti motají a spí na posteli a tak - já dostal širokou rozkládací postel od sestry, 
když si koupili větší, ale mě stačí půlka a jasně jsem jim naznačil, která je ta jejich, nespí tam všechny ale 
občas některé, takže to je i upozornit je, že si jdu lehnout a nejdu je vyhánět, aby se neplašily a neutíkaly, tam 
asi spí jen koťata, jiné kočky spí kde chtějí každá jinde,) ... (tedy u mě úsporná lampička za obrazovku na 
světlou skříň, regulovaná listem papíru, nezhasíná proto, že pak to neunavuje oči koukat do stejně světlého 
monitoru -- tohle jim především vybalte! ochrana zraku - za monitorem musí být stejně světlá stěna), a inu, 
venku, když se jdu postavit před dveře, tak tam pohybové čidlo rozsvítí, taky úspornou zářivku, takže stojím 
minutu dvě v úplně zhasnuté vesnici, ale na protějším svahu asi 200 metrů daleko svítí do tmy vánoční 
stromek, bílá špička nahoru...) 
(aha ještě - taky byl bratr nadanější na piano, mě do "lidušky" (LŠU - lidová škola umění za socialismu) nevzali 
kvůli zpěvu, ale on hrál dobře (ale hrál jsem tam v dětství na pozoun), měli jsme v pokoji piáno, kde bratr hrál 
a já občas taky... víte, jsme z dobrého rodu, ale já jsem měl v sobě chimericky i kus rošťáka, a mimochodem, 
teď mi došlo, to moje očkování v dětství na pravdu s polo-zlomeným předním zubem a zlatou korunkou (a 
ovšem, byla poloviční, protože ten zub pod tím postupně dorůstal) pro posměch bylo vlastně i očkování na 
rvačku, cca v druhé třídě základky, ale jinak v navátém regionu severních čech na sídlišti malého města těch 
rvaček bylo dost, i s kamením a tak, akorát já, bratr a Bohunka polo-cikánka jsme jezdili autobusem v 6:10 z 
autobusáku (tam asi 10 minut pěšky) do okresního města na "jazykovku" a vraceli se autobusem zpátky 
odpoledne ve 3 nebo 5 (15-17), a buďto si četl, nebo koukal vedle řidiče předním oknem v přeplněném 
autobuse - to mi spravilo zrakovou vadu koukáním do-dálky-do-blízka půl hodiny denně, nebo jsem stál nad 
partou chlapů, co jeli z elektrárny, hráli asi dudáka nebo možná mariáš (karetní hry, 32 karet) tam kde byly 
sedačky proti sobě, držel s nimi rychlý krok, když šli domů, a losoval čísla z papírových krabiček Start, co 
pohodili prázdné, - ta když se roztrhne, tak vevnitř bylo číslo asi série... inu microChimerická karma (geny?) 
rošťáka v domě inženýrů a umělců - ale kdybych to tu nepopisoval, nedošlo by mi to···) 
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(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 01 led 2019, 22:50 

(stream27a) 
Inu, začínal jsem s námořníky a vedl střídavý život, ale končím tu s houpavými souvětími jak na vlnách, a 
ovšem ano, přišel jsem z šedých a bílých dělat barevné, ne jak v té knize sugerovali z černých, a vy nejste šedí 
rovnocení, vy jste barevně diversifikovaní, ale z černých zlých jsem udělal šedé, ale z hnědých prototypů udělal 
slovem černý (zlý) plevel, barvy velmocí jsem vám přebarvil tak, jak jsou správné, (a ovšem kdo neviděl 
srovnání breughel babylon evroské komise, tak tedy, když nám seberete jazyk, který je i národ, tak vás prý 
Bůh rozmetá, a všichni tu legendu o babylonu znají, ale je tam ten problém sjednocený jazyk a národ a pyšné 
čnění, ne tohle není o nějaké fyzické antické rozhledně, a Bůh při tom zřejmě chce osvobodit zpátky z uniforem 
do národní diversity, ne plošně vraždit lid nebo bourat město asteroidem, (já to jen vysvětluji, já nevím co je v 
plánu, velký bílý slon za mnou jen neprotestoval, když to píšu, nebo protestoval a i jsem opravil i jsem 
neposlechl), a ovšem tohle není země aut, aby na přepážkách membrán vadil turniket s ostrahou, třeba jako 
byly ve francii mýtné brány, to neomezuje svobodu pohybu potřebným, že musí zabrzdit auto, a kus trpělivosti 
a meditace na cestě řidiči prospěje, ne uškodí, a není to země řidičů aut, vy první můžete být IT nahrazeni, 
tedy už se na tom pracuje, protože děláte jen měkkou periferii svého stroje, a v řízení strojů strojově mohou 
být stroje přesnější, (je otázka komu to bude prospěšné a komu méně), a podívejte se na membrány buněk 
těla, tam jsou přečerpávací pumpy a turnikety na filtrování prospěšného a omezení škodlivého, nějaký cyklus s 
T a D to čerpá, já si buňky pamatuji jen za obrázek, takže jestli tomuhle tělu (evropě) chce nekdo zabíjet buňky 
propichováním stěn a tvrzením, že turnikety na prospěšné a omezování pohybu škodlivého jsou obtíž, tak to 
jsou obtíž řidičů za cenu zachování životů pár občanů a národů (v rozpuštění) v zázemí, tak ten (kdo nechce 
turnikety a nebuzerační kontrolu prospěšného pohybu) je buď hlupák nebo lump, ale hlupák teď nebude, když 
to všichni vědí), a inu, já jsem byl malíř lecjak, a technolog it - hodinář - po otcovi ale takových máte jinde 
spoustu a to je kolektivně vždy lepší, ale naopak nemáte a potřebujete, ne mě ale trvale někoho, kdo je 
schopen vnímat internet kolektivně v časové ose - a je na to potřeba it mág (proti svému počítači) potichu z 
křesla u obrazovky - ne, to nemůže dělat každý, inu, když svých 50k printscreenů za rok sleju do obrázku, tak 
je pohledem z dálky vidět, kdy jsem asi co dělal, (nejsem úplně soustavný stroj, ale velký dobrý i zlý IT mág je 
tady google kontrolován dalšími), není to (u mě) bílý šum, a ovšem já v tom spíš jen pár dní dozadu hledám, co 
jsem viděl ale nepamatuji si to přesně, jenže v tom se (u mě, prakticky) těžko hledá do dálky za detail, ale ze 
vzdálenosti za tón nad šumem ... (takže já jsem byl nefér, protože jsem si vypnul reklamy osobně i z médií, 
jenže když tohle uděláte všichni nejsouc jinak již všichni zodpovědní ekologové, tak vám ekonomika a zadarmo-
svoboda uschne a to vy nechcete, ale je v systému potřeba někdo, kdo umí cheatovat, aby vnímal to, na co 
jinak nemá jednotlivec kapacitu - když na vás z každé stránky kouká stejná tretka, protože vy tuhle tretku 
chcete a google to ví, a ty reklamy vám nedává provider obsahu ale ten je mu motorem, ale ty reklamy jsou 
motorem obchodníků a vy je potřebujete protože lidi za nimi potřebují práci, tak vy dokud nejste zodpovědní 
ekologové kolektivně, tak si kolektivně ty motory nemůžete vypnout, protože obrazně řečeno, ten motor dělá 
nepříjemný hluk do uší, ale díky němu to auto jede, nehledě na to, jestli vám připraví tišší a méně smradlavá 
auta fyzická) 
(piráti, já jsem vám neplánoval napsat do fóra PD knihu online za týden, ale stalo se, když ta pečlivá sazba 
před tím nezabrala, a bylo to měkce agresivní a já jsem vám tu znásilnil ideologii, i když jsem se lidem omluvil 
a jednal s nimi lidsky jak bylo potřeba, ale já jsem opravdu vyjímka, a to, jestli také jsem i vám přišel ukázat, 
že věci jsou krásné nebo ošklivé nehledě na obal, jako třeba máte neforemný obal dreadů atd, ale přes to se dá 
podívat do duše, jenže není každý dread nebo fousy výhoda, to je jen znamení, že obal je ošklivý a není pro ty, 
kdo se přes obal do duše podívat neumí a jen hledají krásný obal, čímž neříkám, že by krásné obaly na 
krásném zboží byly neprospěšné, inu pak je to celkově krásné, ale vzbuzuje závist nedokonalých) 
 
(a Princezna Huawei vám byla svědkem, jakými praktikami vede čína svou obchodní válku, protože jsou slušní 
čestní vyjednávající a nefér levní, jenže nám odkonkurovávají naše podniky které naše dělníky zaměstnávají, a 
proti němu západ nasadil špinavou obchodní válku důvěry místo direktiv, která se nedá jen tak zase stáhnout, 
protože číňani vítězí ctí a výkonností, ale čestné to vůči lidu zde není, a nejvýkonnější tretka není výhoda pro 
lidi kolektivně, i když je dobrý nástroj v rukou odborníka, takže Co Používá Lid ať si klidně Vybere Levnější nebo 
Prospěšnější, ale Státní Správa není Lid, aby dělala Levná Nepatriotická Rozhodnutí Uvědomněle nebo 
Donuceně, protože obchodník si svého odběratele neničí, zejména ne kolektivně, i když by individuálně mohl, a 
proto Státní Správa musí dělat Patriotická Rozhodnutí a ne Nejlevnější, ale co je prospěšné pro lid (pro každého 
individuálně) musí Lid Pochopit (a řídit se každý svobodně individuálně a dělat prospěšné volby a ne první na 
dosah, jako sice Řidič má Svobodu Volantu, ale Dopravní Centrum Regulaci pomocí Předpisů kolektivně, což 
svobodným řidičům s volantem není omezení na škodu, ale omezení na prospěch - o tomhle uvažujte, kdo má 
jednat individuálně svobodně a kdo kolektivně zodpovědně, a ovšem nemůžete obsluhu Dopravního Centra přijít 
soudit justicí za havárii někde, ale musíte v ní napravit systémovou chybu a i personáliemi se to může ale 
nemusí projevit, ale do Dopravního Centra se nejdete mstít na Osobách za jednotlivé havárie, ale zamezovat 
Systémovým Chybám při změnách v trendech statistik havárií, čímž já nic DC neučím, ti to totiž umí, ale říkám 
jim ostatním, na tohle se běžte podívat, v čem tkví filosofie systémového řízení, které svobodu individualit 
neomezuje, ale pohyb kolektivu směřuje) ) 
IT - já sice jsem pánem nad svým počítačem, a na to potřebuji starou verzi XP kde to ještě šlo, protože 
microsoft postupně poznal, že kolektivně nejčastější chyba systémů je mezi klávesnicí a opěradlem židle, a 
proto pánem vašeho počítače na vašem stole je Systém a Microsoft na dálku aktualizacemi, a vám do toho 
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blahosklonně dovolí si klikat, co chcete, jenže tedy nám leckterým IT-mágům tu prosím tu starou verzi nechte, 
a to, že ji microsoft nepodporuje neznamená, že někdo jiný ji podporovat přestane, leda by byl Sluha 
Microsoftu, což třeba moje Banka není, i když mě ponouká (měkkým upozorněním), abych taky následoval 
kolektiv, kam je v dobré víře ale neviditelným násilím veden... Tedy uvažujte, Microsoft si své odběratele 
neodstříhne, je to dobrá značka především, tedy Linux je jinak dobrá značka (a v očích různých s různou váhou 
prospěšnosti), já to (jedno nebo druhé) nehaním a nebudu soudit nejsa nezainteresovaný, jen jsem vám 
vysvětlil... u telefonu je to totéž, ale tam mezitím zjistili, že na to klikání nepotřebujete ani klávesnici, a 
obrazovka když je menší se vejde i do kapsy, ale pořád je tam váš Dodavatel Pánem Systému a Systém Pánem 
Elektroniky, ale vás nechají klidně klikat co zrovna chcete, takže jen z hlediska IT si vyberte, kdo chcete aby byl 
Pánem vašeho Digitála zprostředkovaně přes svůj systém (tedy kterou značku si koupíte), tedy komu věříte, že 
vy jste proti němu (tedy finančně nebo vahou) hodně malá nula, takže vás on kosit nepůjde, ale Státní Správa 
je Zodpovědná a vybere si řešení, které je Prospěšné, a kvůli pár šejdířům v historii nedostane komunistickou 
povinnost nakupovat jako lid nejlevnější šmejdy... Ale vždy si pamatujte, že ten Digitál (nějaký gadget, 
elektronická tretka) nebo Státní Správa (řidič systému společnosti), je Stroj k nějakému Účelu, tedy aby vám 
mohl pomoci lépe projevit vaši lidskost směrem, který jste si vybrali... A já vám neříkám, jako by to řekla A, 
abyste nepoužívali digitály vůbec, ale já vám říkám, že vám mohou pomoci projevit Lidskost také ale nejen... 
 
(stream26?f) 
Tedy vám Duchovním jsem přišel předvést, jak to vypadá, když dílo udělá mág za týden tak, aby to bylo zrovna 
opravdu prospěšné, který se na to intenzivně připravoval 40 let jako i al-c atd cestami, které si sám vybral, mě 
jen všichni dali prostor, a mě tu neporoučel nikdo, kromě cikána, kterého jsem tu 7 let hladil penězi a teprve 
když jsem mu je sebral, tak se rozhodl mi začít poroučet, ale hrubou silou slov jsem ho nevyhnal, ale 
přehlížením, a taky mi tu poroučí kocour, kterého jsem tak dlouho hladil před spaním, protože já jsem ho kojil, 
když ho máma odstavila předčasně, a je Macků, protože byl větší než obvykle, tak ten mi tu poroučí nebo si to 
myslí a mstí se mi (rem29 - už s tím přestal), když mu nevyhovím, mě všichni ostatní dali prostor jednat 
svobodně a jen se nám všem předváděli a já si vybral... 
 A ovšem jako mág nebo shaman si můžu vybrat i formu ale ta mi slouží ale neomezuje mě, protože já jsem 
svobodný a vím co dělám, takže až to pochopíte, tak pro IT nebo Racionální jsem tu "magii" dělal silou 
informace prsty na klávesnici, protože to tak bylo dobré a potřebné, i když jsem se na to připravoval cestami, 
které vy rozsoudit neumíte... A byť připouštím, že jsem jim znásilnil fórum jak slabou ženu, s převahou ale s 
citem, ale lidem jsem to lidsky vysvětlil a lidsky jsem se omluvil, ale fyzickou ženu co tu mohu milovat, i když je 
ženou souseda, jsem ale byl nesmělý a poznal chybu, když jsem ji neuváženě jednou pohladil po tváři, ale to 
abych ji uklidnil... ale já takhle milovat mohu tolik žen kolik chci, protože já je nikomu neberu a neznečišťuju je 
tím ani ve svých myšlenkách, ale já takhle milovat mohu krásu, kterou jsem si vybral, a to proto a pokud, že ji 
tím neznečišťuju ani v myšlenkách, jenže je lepší mít skutečnou ženu a milovat ji a mít s ní skutečné děti, které 
jsou ten nejlepší plod lidskosti, na který já takhle platonicky nedosáhnu, takže vlastně chtíc milovat všechny, 
prospěšný tím nejsem nikomu, leda když svým platonickým milováním třeba prospěšný jsem, a totéž každý 
kněz v celibátu, který platonicky miluje všechny a neznečišťuje nikoho, nebo kněz s rodinou, který miluje svou 
rodinu především, ale může mít prostor i pro milování všech, a dává jim osobní příklad který je má vést na 
cestu rodiny... Takže vyzdvihovat procento těch, kdo jen platonickou lásku mít nevydrželi, a tvrdit že to je 
chyba systému nebo všech, není správné ani prospěšné, nebo když to systém Církve zjistí, tak musí mít 
mechanismus na odstraňování jedinců, kteří všechny ty krásné lidi kolem sebe nevydrželi milovat pouze 
teoreticky platonicky, to nejsou lumpové nebo zlý systém, to jsou slabí jedinci systému teoretické lásky k 
duším, jsou tam jak slabí jedinci v přírodě... Ale Média to zvedla jako neúměrnou Kampaň Proti Církvi, 
vytvořením dojmu, že třeba v církvi se víc zneužívá tělesně než u trenérů sportu nebo kdekoliv, kde někdo 
někoho vychovává, koho miluje ale jen platonicky, a přitom ho má tělesně na dosah, protože učitel žáky také 
miluje platonicky, ale ve třídě je na dosah tělesně nemá... Takže pozor lidi na Kampaň Médií proti Církvi a jejím 
"pedofilům" jak tomu říkáte vy, protože ta spravedlivá nebyla, protože všichni dobří kněží jsou pedo philiové 
teoreticky a pro dobro těch dětí, ale mají mezi sebou slabé jedince jak kulhavé srny v lese, a ty musí nějaký vlk 
ulovit, ale to není důkaz špatnosti srn ani vlků, ale jsou tu Média, která proto tvrdí, že srny je třeba zavřít do 
ohrad, protože jejich slabé kusy vlci loví, a vlky postřílet, protože jsou zlí, to je jen omyl Naivity a pýchy, která 
si myslí, že krátkozrace ví, co je správnější a co špatnější, když za určitých okolností je opak pravdou... 
Ještě k tomu, předsevzal jsem si to ukončit na svátky na okraj hodin, když jsem zjistil, že na vánoce to mělo 
nějaký vrchol, ale když dělám prospěšnou věc, tak pro mě ani předsevzetí (byť neslíbené - já slíbil pirátům 
"časově omezený" a ani nevěděl, jak dlouho to má být) a ani hodiny nejsou argument, když ospalý nejsem. Ale 
asi to do rána odešlu... Tedy závěr i prostředek už jsou napsané, ale kdybych je odeslal, tak jsem dílo ukončil a 
nemohl bych říct, co ještě je potřeba, aby tu bylo dynamicky zapsané, s vahou informační autority, kterou tohle 
všechno dohromady spojím, a jestli jsem někomu šlápl na kuří oko, tak se mu omlouvám, a jestli si někdo 
myslí, že mu chci rozladit systém z pozice naivního amatéra, tak já jen vysvětluji principy a nabízím řešení, 
která tu stejně byla a já je jen našel, takže za systém, za který jste zodpovědný, si od nikoho do toho nenechte 
kecat, ale já vytvořím tlak na výběr prospěšnějších řešení v teoretické rovině, prostě jen tím, že popíšu, jak to z 
hlediska informovaného názoru vypadá prospěšnější, a musel jsem dokázat určitou převahu informovanosti, 
aby to nikdo jen naivně nebo uraženě neignoroval, protože já to říkám proto, abych něčemu pomohl - ale tady 
tou větou jen vysvětluji psychologii, jak se pomáhá k prospěšnějšímu, s převahou ale citem a bez urážky, a i ta 
forma je mi nástrojem ale není můj cíl, od toho je pak mnoho dalších, kteří tomu dají implementaci, já tady 
jenom popisuji principy, když mi k tomu byla dána příležitost dějinami, a i blahosklonností pirátů, které jsem si 
vybral proto, že na lidské úrovni tu jsou nejčestnější a transparentní, ale oni jsou mladí, nezkažení, ale Systém 
se řídí Vyvažováním zájmů Stavů, a nemůže jeden stav převládnout a z pozice čísel v parlamentu (počet židlí, 
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tedy poslanců stranicky sjednocených bez ohledu na vlastní názor) začít vládnout jako diktátor všem... Protože i 
když si v parlamentu vyberte lidské osobnosti, tak ale stát řídí zatím počet židlí na barevné mapě parlamentu a 
tajemníci stranických aparátů (nebo se napřed kolektivně shodnou ve svém stavu, ale pak vládnou počtem židlí 
(křesel) i těm, jejichž stav nezastupují), a nezodpovědní nekontrolovatelní úředníci (tedy pokud je ani šéf nesmí 
vyhodit nebo odměňovat nebo trestat, tak jsou nezodpovědní, a pokud je nad nimi nějaký nedotknutelný 
Tajemník, tak to je málo zvolený a nezodpovědný Král Byrokratů ve své úrovni, i když oni si tam nevyberou 
nikoho, kdo vypadá, že to chce zneužít, ale nedotknutelný Tajemník nad úředníky je Král Byrokratů, takže tam 
máte zašitou i tu Monarchii, protože Populos to nemůže řídit naivně a zbrkle, třeba výběrem Krále Byrokratů?? 
(-- prsty mi to zavrávorají a tak tam jsou ty otazníky -- chyba je na slově "nemůže" kdyby to bylo tvrzení, ale 
české "nemůže" má jinou váhu v přímé než dotazovací větě -- zde to je "should not" nebo "could?" - protože to 
záleží, jaký ten Populos je kolektivně inteligentní a zodpovědný -- (protože lidi, vy chcete Přímou Demokracii, 
protože říkáte, já nejsem blbý to zvládnu řídit, ale musíte se na sebe podívat kolektivně do statistik, jestli když 
dostanete kolektivní páku kormidla, jestli kolektivně na to máte, tedy jestli tím jenom nedáte sílu opičákům, ač 
sám jste rozumný ale jen krátkozrace, a protože různé národy jsou různě kolektivně inteligentní a zodpovědní, 
tak mohou dostat různou míru svobody vybírat řešení, zpracovaná odborníky, a závisí to na průměrné kolektivní 
inteligenci, ne na tom, jak vy zrovna jste inteligentní nebo víte nejlíp, co je prospěšné) - (a ten Král Byrokratů, 
ten už je zodpovědný jen svému lidskému svědomí, jsouc nedotknutelný, ale Monarcha (to znamená "jeden 
vládne") ve středověku byl nebo se cítil být nebo to jen předstíral zodpovědný alespoň Bohu -- a chyba systému 
byli ti "jenom předstíral") )), a tomuto (--popis současného) zatím říkáte Demokracie... [commit 79753zn - 
pěkné] 
(Ještě 13.5žKMM - přesto že tam byla i kapitola o excelování lží na pódiu (rem32: ale už vím, ti dva jsou msm 
a anonymous), ale já jsem vás tu přišel léčit lháře pravdou, která má otevřít oči lidem, aby se začali lépe dívat, 
nejen ale především z pozice ekologie a ekonomie a ne jen svého krátkodobého zájmu a naivity nebo lennosti, 
a k tomu "léčit pravdou" - inu, mohu se mýlit, ale argumentujte se mnou (s mými názory pokud nesouhlasíte) 
pokud si myslíte, že nemám pravdu, a já se mohu mýlit a nemusím mít leccos tak promyšlené jako moudré 
kolektivy, ale způsobil jsem, že to nepůjde ignorovat a dál lhát v zájmu pánů v pozadí -- ale lhali mnozí, protože 
je systém přes tu kterou organizaci nutil, což by mohl klidně dělat příště znovu, takže musí být páky, aby "nutil" 
přes organizaci měl v rukou někdo "zodpovědný" a "inteligentní" a ne nutně všechno -- takže nestačí, že může 
někdo vybrat ceremoniálního Krále Televize a už nemít žádnou kontrolu nad tím, co ta televize dělá s občany, a 
protože ta kontrola tam je protože tam být musí, tak by ale měla být opravdu transparentnější, protože 
"nezávislá silná média" znamená - vy nám do našich zájmů šířených do lidu kecat nebudete...! Což jistě 
komerční televize někomu prodává zájem diváků, ale státní televizi platí stát, aby byla státu prospěšná a ne 
libovolně kupčila s někým v pozadí -- protože já to i u nás mohu srovnávat, když teď je ČT fér, ale před dvěma 
lety ve stejném systému kupčila s generály NATO lhát a nebo s jiným zájmem v pozadí, -- k tomu NATO je 
potřebné ale mělo by být lepší, a ovšem ti ceremoniální v uniformě jsou jistě čestnější na odiv vystavení, než 
celý aparát pod tím, tedy spíš že chyba v takovém systému není ukrytá na ceremoniálním místě v uniformě pro 
kamery... takže "kupčila s generály NATO" (a i zbrojního průmyslu metat mediální lynč (smear campaign) na 
Rusko) - ale žádný generál v uniformě tam nepřišel "konspiračně" vyjednávat, ale spíš s jejich zájmem TV 
obchodovala nevím co, a je jedno jestli ho tam někdo zprostředkoval telefonem, při poradě nebo na obědě... 
Zde tedy - televize, kterou platí Stát skrz své občany, by _měla_ sloužit státu a jeho občanům, tam to je chrám 
informací, ze kterého je třeba vymetat kupčíky shora, když zespoda to nejde volbou jednoduše, protože státní 
televize není nezávislá, ta je závislá na státu, to je měkký monopol, ale nezávislá (kontrolní) média jsou také 
potřeba, aby byla možnost volby z lidu, a tam si lidé kupčíky informací sice vybíráte, ale vyberte si ty, které 
jsou prospěšnější, protože tím si je vychováte... ) 
 
(Info29 (nemůžu najít kam to patří) - pánové, pokud si to vlastní chcete zkazit neschopností a nudou, tak lze 
si nastudovat padesát krásných ne ohavných párů, jak to dělají a z čeho mají radost, je to sice všude na dosah, 
ale vy si tu vlastní jednu radost zkazit svou neschopností potěšit lépe nechcete... (a jen na okraj, biologicky je 
mezi znásilněním a dobrou láskou až dovnitř rozdíl v podstatě jen v tom, jestli z toho má žena radost a slast (a 
tu si může odmlouváním prodlužovat) nebo vztek, ale takhle ta biologie funguje a jeden každý tu díky ní jsme 
-- protože muž si ze žláz uleví tak jako tak (a ulevit ze žláz je asi tak jako čistit si uši vatou), ale feministky 
zakazováním lásky bez souhlasu jen zkracují ženám slast... žena se brání činem a důrazně aby byl rozdíl 
evidentní (křičí,kouše,utíká), a co při tom říká nebo naměkko odstrkuje rukami (nebo jak se kdy dohodnou je 
na každém a každý to umí), je vedlejší (protože je tak krásná, že úplně toho muže přitahuje svou krásou, tak 
ho musí zas brzdit, i když leckterý muž může tomu přitahování, co máme zakódované, schopen odolávat 
rozumem, do určitého bodu, za který se rozumem už odolávat kráse ženy (na těle i na duši z radosti a slasti) už 
nedá), to (odmlouvání pusou nebo rukami a jinou hrou) je na zlepšení a ne na odmítnutí -- a ženy především, 
braňte se feministkám! -- mužům jako varování, braňte se feministkám, abyste nebyl celou dobu pod přísnou 
kontrolou rozumu zaslechnout slovo "ne" klidně těsně před a z pozice rozumu muset překonat lásku, i ve chvíli, 
když už je žena neodolatelná... (tedy, taky jsem vydržel obdivovat milovanou pannu hodně zblízka a být 
zkroucený ztvrdlou žádostí, ale říkala "ne" a chtěla studovat (v půlce elitního gymnázia), ale naštěstí mi ji 
někdo otevřel, když jsem byl pryč měsíc stopem, moc se omlouvala atd, ale pak to bylo asi tři čtvrtě roku moc 
fajn, a ovšem na odmítání jsme si hráli domluveně s pohádkou, protože já jsem to jako slovo bral vážně a 
přestat uměl, ale fakt to není jednoduché... akorát když jsem to jednou nestihl včas vytáhnout, tak jsem musel 
běžet večer (dopravou, chtěla studovat a byli jsme mladí!, inu, elitní gympl Helichovka -- jako jsou různé elitní 
na leccos každý jinak) z Bohnic někam do centra pro Postinor (někdo to odmítá (z pozice rádoby-křesťanů) jako 
špatné, ale opak je pravdou, takhle jako post-pilulka je to nejhumánnější, ale nejde to pořád, to tu ženu ničí) a 
zpátky, vymlouvali se v lékárně, že mi ho nechtějí dát, ale dali aspoň pilulku, pochopili to...) A také mužům 
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(spíš mladíkům, těm ten problém P nedochází některým včas) jako varování na začátku, abych tu nedělal 
reklamu na P (to první na začátku nezmíněné, na to druhé zmíněné naopak ano)... ) ) (Pokud si myslíte, že 
tímhle odstavcem vám nemusím nic trapně vysvětlovat, tak to je dobře, ale ten je pro jiné, kdo správné vztahy 
potírají...) (Ženy, prosím, neurážejte se, jen tu říkám že jste krásou neodolatelné... a čím blíž tím víc...) 
(Racionálním, v zemi Práva Precedentů (ze které se leccos postupně šíří ven, třeba jako hippies, taky jsem tak 
trochu, většina ale zmoudřela a převlékla se do sak tak přiměřeně, užili si mladou radost ale než se zkazili, tak 
jim to rozum dal, jinak na staré hippies se můžete podívat na leckterém bigbeatu, ti si tu mladou radost bez 
zodpovědnosti sice mohou udržet déle, ale hodí se spíš pracovat někde v montérkách...) prostě podceňujete 
rozsudek, že on neposlechl "Ne" těsně před tím dovnitř, když si celou dobu jen jako hráli, a proto bude 
odsouzen za znásilnění... A jak to může leckterá lstivě a cíleně zneužít... -- takové cílené zneužití lásky ke špíně 
se jmenuje "honey trap" - medová past... asi... ale něco s medem to v názvu má... jako vydírání potom, nebo 
ovládání někoho skrz lásku jeho ženy, která je mu podstrčena, pro tu není problém tomu příjemnému úkolu 
zasvětit dospělou půlku života, zvlášť když jí to původní mafie vysvětlí... -- opět, to znám z pomluv... kdyby se 
to občas nedělo, opakované pomluvy by nebyly... jen jako, že "honey trap" se na někoho také dá použít... viz. 
Maria Butina (to je dost důležitý a známý případ), tu z toho osočovali, a usoudili ji až se přiznala (tu by nám teď 
měli vydat! tohle není zločin...), a je krásná (úsměvem v tváři i výběrem pozic na fotku dobrovolně 
(oblečenou))... prý tak americkým mocným něco v lásce stihla šeptat, já si jen myslím, že jí mocní muži 
imponovali, a je jedno, co zrovna sladká (proto ten med) žena pod 20 šeptá zodpovědnému muži při dobré 
lásce, ta ho tím nevydírá a poslechnout ji nemusí nebo by ani neměl, když je zodpovědný a mocný... (kdyby 
nebyl mocný, nikdo by ji za to po soudech netahal... ale ani mocné nechceme stroje bez lásky, ale rozum na 
pochopení pak vklidu (aby bylo zcela jedno, co mu říkala nebo ne) mít musí... ) ) (jako "žena fotku dobrovolně" 
- ony moc dobře vědí, že jsou krásné, a tak se rády dají fotit a v různé pozici, kde si myslí a vědí, že jsou 
nejkrásnější, (a do různé míry oblečené, jak jim stud dovolí, -- ale víte, nahé jste skoro stejné, ale krásné 
oblečení k tomu je mnohem pestřejší) a když jim to nezprostředkuje fotograf, tak si k tomu samy poslouží 
aspoň mobilem do zrcadla, byl to asi dobrý nápad dát ženě do ruky foťák... ale jen ty asi hloupé to pustí 
anonymně do internetu, ale inu, leckteré chtějí být obdivovány, pro sebe tu fotku nedělají... -- k tomu mužům 
varování - čím víc jich budete takto obdivovat, tím víc vám každá jedna z nich přijde šedá a obyčejná, i když u 
těch oblečených (co takhle krásné barevné šaty, paní? -- i v tom jste každá krásná, ale je to originálnější a je to 
vlastní tvorba (kompozice) na vlastním těle) to je pestřejší a neopakují se ty křivky pořád tolik dokola, i když 
pokaždé to jde ještě lépe...) 
 
(off-topic - zamyšení nad jedním exemplárním úlisným cikánským šmejdem, kterého jsem tu laskal 
nepřiměřenou štědrostí, takže vypadal jako kámoš, takže když mě zase přišel ožebrat ukecáním, a já mu 
tentokrát poprvé nevyhověl, ani opakovaně, ale silou slova hlasitě a argumenty (sliboval práci jakou si on 
vybere, dostal práci jakou jsem potřeboval a zaplaceno, ale nesplnil ji a přišel zdrogovaný žebrat bez díla o 
další, a i když jsem mu vysvětlil, že mě tu tím bolel rakovinou do plic, protože mi nepřinesl mé ultralight, ale 
musel jsem tu kouřit špinavou zásobu a fakt ta plíce z toho bolela o hodně rychleji) [argumenty...] ho vyháněl 
ze svého chodníku ("zápraží" se tomu říká u chalupy a je to uvnitř půdorysu střechy domu (prý: co tu na mě 
řveš? - inu říkám, stojíš na mém chodníku a tady si můžu křičet co chci)), nic nepomáhalo a policii jsem volat 
na něj ale mě ukončit nechtěl - možná proto ho sem Bůh nebo Démon poslal? vydírat..., tak jsem mu prostě 
prásknul dveřmi a šel vklidu psát, ale on mi zvenku před oknem klepal a nadával, a také vyzýval, a také když 
mu vysvětlím, že je Debil a mozkem ty slova nechápe když mu říkám, ať jde tentokrát pryč, tedy zvenčí mě 
vyzýval zase slovem a ukecáváním, ať si to s ním jdu ven "na férovku" jako rovný s rovným vyříkat pěstmi, 
protože na poli slov, na kterém nade mnou si zvykl vítězit, jsem ho spráskal bičem argumentů a silnějších slov, 
a inu, já "na férovku" se s cikánem pěstmi porovnávat ven nepůjdu, protože jemu vůbec nedošlo, že "na 
férovku" není právě to hřiště, které on si zrovna vybral... ··) 
 
(stream26c) 
A tedy pro kontext - můj mladý bratr, za dost dobrý plat "hodináře" (děláme oba component-writer) v IT-firmě, 
žije v luxusním (nevím, je velké) apartmá někde v Praze, musejí se na to skládat, je to o dost větší než 
hypotéka... I on je výtvarník, i jeho přítekyně asi... Já pořád nevěděl, jak mu vysvětlit, že nedělá dobře... 
(Tedy prarodiče si postavili sami dům z cihel rukama na státní půjčku na materiál, rodiče bydleli za socialismu 
ve "firemním" v nájmu a ušetřili na důchod aspoň na horskou chalupu, a nyní nejmladší za kapitalismu bydlí v 
"drahém nájmu" a myslí si, že takhle dobrý (cenný) vydrží být dlouho... ne, hodinář jde brzy do důchodu, 
nových komponent do starého díla je čím dál méně potřeba (a ovšem už nemám moc v 45 elán něco tvořit 
takhle odspodu znova, aha - vývojář minulé dosové verze spokojeně dělá aspoň na hotline v nové - dobří 
pracovníci se nevyhazují, mě také nevyhodili a občas mi předhodí nějakou práci, spíš drobnosti tak akorát), i 
když to dílo nad tím "žije" rukama inženýrů...) 
(víte ale, já jsem odborník spíš na IT... ale znám duchovní hodinářku... když se nestihnete přijít zeptat, budete 
ji mít taky jenom z knih... a já ji nechtěl prozrazovat, ale když ten rabín u husitů před mší povídal (v zimě jsme 
v "zimní klubovně" vzadu (je to stavba z první republiky) kde se dá topit, je to menší než třída ve škole) o třetí 
svíčce růžové a že je to symbolické... (vylosoval jsem si z vějíře nabídnutých "záložek" (obsah vidět nebyl) do 
knihy (je advent) "na" tu jednu jinou šedou (ostatní byly černé), z jedné strany je nesprávné pro mě přísloví 
13,9 (viz!, "vybrali jste židovský citát s ošklivým číslem, který není spravedlivý" ne tak, bude to půl na půl a 
svítit budou obě, každá na své) dvojlampa (obě černé) a mlha v Praze (asi, je mi ten kostel povědomý) a 
vánoční dekorace hexagon s jehličím (ale ponuré foto, někdo to z diecéze pěkně sice nafotil, ale nevhodně 
připravil symbolicky, tam neměl být ponurý hexagon a všechny ostatní volby černé, ti milí lidé okolo mi jen 
podali, co jim přišlo shora) - tu jsem si moc neprohlížel předtím, ale když bratr je včelař a já našel hexagon na 
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Saturnu jak ho Nasa vyfotila, nepotřeboval bych to připomínat - Vzadu je citát z Františka z Asisi na bílém, 
celkem dost dobré a hluboké, ale někde to takhle tedy nejde... nebo někdy možná, teď ne -- páni na Diecézi, 
kteří jste již chvíli mohli vědět z Evangnetu, že chodím k husitům, jste mi nemuseli podsouvat kartičku plnou 
symbolů, které jsou špatná volba, k tomu dobrého F.z.A. (ale příliš blahosklonné pro můj případ), a zabalenou 
tak, abych si ji vybral (ne mě to nedošlo, já mám fotografickou paměť, když o tom těď uvažuju, a nedělá se 
vždy mystika a potichu, abych si něco týden pamatoval za detaily, jako že tenhle jsem vlastně vybral, protože 
byl nejsvětlejší -- ale někdo mohl dostat tu bílou volbu přede mnou - aha, kvůli téhle větě to popisuji), a do 
úsměvu přítele, inu náhoda, nebo mě oslovili plošně (ten balíček záložek přijde "shora" na dárky) a já si 
nevybral jinak... inu, hádal jsem se s přední stránkou (a to jsem přehlédl tu vánoční dekoraci na lampě, ona je 
ozdobená větvičkami), záviděl duchovnost ale vytýkal chyby té zadní, protože když děláte kompromis dvou 
stran - tak "dej abych přinášel" (hlazení na zavírání očí) se už tady nosilo dost, já sem přišel vydat svědectví o 
špatnosti a i jsem asi zjistil jak to navrhnout, od počítače z venkovské chalupy na vsi -- internet je tu ze stráně 
vzduchem, a ke mě drát skrz ptačí hnízdo (AirNest se jmenuje router na hranici zevnitř), nemusela se bourat 
zeď, byla tam roura ucpaná plátnem ) -- ony na adventním jsou čtyři ty svíčky, zrovna tam tři hořely...) -- k 
tomu na Evangnetu - "katolík ale chodím k husitům" - mě vychovával křesťansky Halík a já jsem jak reklama na 
Ekumenii, ne, proto to nedělám, a ovšem, tady na našem hřišti, cčsh byla ze dvou variant o dost lepší, když 
jsem si jí konečně všiml, je bokem... 
 
--- 
(Jen na okraj, tohle je sazba v BB-code fóru, dělají dobrý základ na fóra ale tady je "hezčí" - když na to BBCode 
koukám (mám to na obrazovce pod textem "zakázat bbcode" - ne!) ... - víte, ale obsah je tu AaBb... ) 
(Asociace - BBC - (ta televize) já vás nebudu každého zvlášť soudit, ty mainstreamové jsou poplatné režimu (a 
ten může být různě dobrý), ty větší oligarchům, ty malé ALT crowd-fundingu tedy čtenářům, tedy jsou 
nezávislé, některé dobré a jiné bláznivé, ale to zas jako "roli" hrají, aby přitahovali, jenže nemají ani pokrytí ani 
šířku témat, je vždy třeba srovnávat více stran, když na to máte čas, nebo aby víc stran sledoval někdo, kdo 
tomu hlasateli, který je jediný zdroj svého diváka, může říct, že je jednostranný... 
 Oni třeba necenzurují (něco ano) nebo nelžou, oni jen žádný neříká všechno důležité pro porovnání... 
(Ale v Americe (nebo na internetu) je zkratka BBC (anatomie) lákadlo na odpornou miscegenaci, někdo ji tam 
přilepil (na britskou tv), jako že prý to je "velké"... a BBC (tv) tu reklamu vysílá neplaceně, někdo jim z 
kolektivního internetu ušpinil značku zlou propagandou) 
 
Inu, že "zakázat" (to je vidět na print-screenu), to ZJ9 je otázka Genetiky a Ekologie především, já si na ten 
odporný význam (BBC) také neuvědomil (je to tu zabalené v BBCode a já vím, že to je BB Code... BB je jeden z 
kódů na it-fóra) 
 
Ještě k tomu kouření - inu, já sedím skrčený u počítače a moc nedýchám, intenzivně oči a prstoklad, a pak se 
jednou třeba za hodinu jdu zpříma postavit na čerstvý vzduch dva metry od nejbližšího smrku (tedy kmen 
aspoň je čtyři, ty vzdálenější jsou tak nevím ale sedm metrů přes cestu a je jich řada menších) a tiše uvažuji 
dvě minuty s výhledem na pořád stejnou tichou vesnici (která se "nová" jmenuje asi od 12něco, ale německy 
pozpátku (inu, zahlédl jsem starou mapu) to je "F...") a bez symbolů, jak je leckde, ticho a pár lidí... Já tady 
nemůžu přestat kouřit (to už jsem zkusil, k dobrému to nevedlo), a já nemůžu do města kromě na chvíli (je 
plné symbolů), a nechci opouštět své kočky napospas (ty malé se ven pozvat nedají, a doma by mi je nikdo 
nekrmil, venku můžu říct sousedům), i když bych pochopil váhu volby... (Tuhle větu nepřekládat, nahrnou se 
vám sem do čech přemnožení...!) (Takže osn se podívá na mapu a vydělí kilometry, a šup sem 6x víc lidí - 
jenže tady jsou pole a zemědělci, co budou ti lidé ve městech jíst?) (Aha - víte, proč si Černoši v SA neváží 
bílých Farmářů a bijou do nich tam, kde jsou ložiska uhlí? (tedy někdo mi ukazoval mapy, které to porovnávaly, 
ale je možné, že byly ze stejného zdroje) Protože na polích se prý jídlo nepěstuje, to se prý kupuje v super-
marketech...) (-- varování, že někdy po tomhle právě přišel ten cikán obtěžovat a vydírat...) 
 
Jdu si lehnout (to může být hodina, ale vzpoměl jsem si po chvíli), už jsem unavený. Ale ještě něco - daň z 
reklamy ve městě na domech, by mělo vybírat město, pokud tam ještě budou, ale mezi lidmi na sloupech ("z 
očí do očí" tak jsem viděl reklamu asi na těch reklamách na ty reklamy, asi na lampách plakátek v úrovni očí, 
aby si je někdo najal hromadně - to je fakt sprosté zneužití převahy, nebo když si někdo něco ušmudlá na 
špinavém sloupu, tak není nebezpečný, ale když si někdo objedná na každém sloupu "z očí do očí", je to jednak 
zneužitelné, ale komu patří ten sloup, tomu nepatří ten chodník, ze kterého to je vidět, ta reklama není vidět ze 
sloupu, a ta reklama tam je proto, aby byla viděna, ale ten pohled těch očí nepatří tomu, po jehož chodníku se 
šlapá, aby ho mohl ten sloupař prodávat oligarchovi, zejména ne ve velkém opakovaně, ale jako princip, na tom 
chodníku kolem té lampy se nechodí na ten chodník kolem té lampy, tam se chodí třeba do obchodů, a těm 
sloupař pro oligarchu krade pozornost lidí. Tedy jistě že vývěsní štít má být viděn přiměřeně, a když chodíte 
nakupovat tak tam jsou okolo reklamy kupců i na domech, jenže po chodníku z očí do očí to zavírá oči lidí mezi 
sebou i rozhlížení po okolí, třeba i po vývěsních štítech, protože když je zahlcujete, tak oni se brání nedíváním a 
ignorováním, víte a v tom je ten rozdíl, já tady ven chodím vnímat a myslet... i když jsem pražan a mám to tam 
rád a občas se projdu (hodně jsem tehdy po totáči chodil po šedé Praze, byla nevýrazná ale neútočila vizuálně, 
dnes je bíle omítnutá pěkná, obchody jsou, inu lákavé pro nakupujícího, což snad není špatné, ale všude možně 
vám odvádí pozornost a zaslepuje nějaký symbol nebo obraz - třeba intenzivně krásná žena a něco někomu to 
prodává - jenže tohle není fér ani vůči lidem, ani vůči těm obchodníkům... Kde by mělo být dovoleno a nakolik 
prodávat pohled a komu? (Když o tom myslím, já jsem si, asi sprostě vůči těm webům?, vypnul reklamy na 
webech blokem - tedy že to je sprosté mi došlo, až když alt-média začala brečet, že je Oligarchové 
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prostřednictvím Google přestali platit reklamami... -- i když zvažoval jsem si dát cílenou reklamu na svou Knihu 
na 10k shlédnutí v křesťanském magazínu na internetu (tedy aby se začala šířit, oni si to lidé řeknou mezi 
sebou?) a jen z lenosti a čekaje na finance jsem to neudělal - ale to je cílené na ty, kteří tam jdou také pro to, 
co na té reklamě také je - a neprodává to šperky nebo kabelky s informacemi - jenže ten třeba blogger třeba 
živí rodinu a nemůže tomu věnovat čas amatérsky, takže lidé ho neplatí, internet je zadarmo, a tak ho platí 
zadavatelé reklam... Tedy Reklamy jsou Na Webech, protože si je crowd-funding (kolektivně) nesponzorujete 
sami, ale platí je oligarcha se zájmem, aby cílil na určité spektrum lidí. Jenže ne každý to může dělat jako 
amatér sám nebo je to otázka rozsahu a kvality, jenže na ten Internet jdete proto, že tam očima nabíráte 
informace, a ty nejsou zadarmo, ty jsou s příměsí, která živí to, co tam chcete najít, a platí to někdo, kdo chce, 
co tam máte najít vy, ale je to vyvážené, vy tu stránku nemusíte číst vůbec. Stejné jako filmy s blokem reklam, 
jedno prodává druhé a vy se jdete "zadarmo" dívat - ale není to zadarmo, "jdete se dívat za pohled"... Tedy 
kdyby Internet platil Stát (Globálne?) a všem férově, nemusely by tam být reklamy, ale to by obchodníci 
neprodávali, a výrobci nevyráběli, a lidé neměli práci... Takže Internet ale intenzivně (hltal jsem, ale nakonec to 
bylo spíš kolektivně, protože se to slilo v masu a z té zní tón, není to bílý šum) neznečištěný symboly pro mysl 
od prodávajících si mohl dovolit někdo, kdo jednak si může do firefoxu píchnout injekci s dns blockem (a 
kdybyste to dávali za IP, to bych se musel snažit důkladněji s adaptivním ip-filterm), a zároveň tedy fér já tu 
jsem důchodce zamlada a jím chleba a chodím v jednom oblečení půl roku, to spodní recykluji pračkou častěji, 
takže já tu jsem takový virus v systému... Pozoruji, ale na chodu systému se příliš nepodílím... Tím i vysvětluji, 
proč si těch důležitých symbolů všimnu, když zní často, zatímco vám všem zní graficky mnohem intenzivnější 
než obsah vedle toho reklama, jenže je to proto, že sedíte u počítače a nenakupujete u obchodníků na ulicích... 
Ale já byl užitečný hodinář někde, kde to pro dobro systému dosud dobře pracuje... Nebylo to nefér, měl jsem 
výhodu... A ovšem, reklamy mi vadily, tak jsem vzal nástroj a vypnul si je, a že to bylo nespravedlivé jsem si 
zdůvodnil až mnohem později, ale i si takhle zdůvodním, že aspoň trochu to spravedlivé bylo... Takže když až 
odsud vidím, co vře za symboly a hnutí v Americe především, protože mám posunutou časovou zónu tam o 
trochu blíž, protože tam jsou pro mě zajímavější zdroje informací, je to trochu proto, že jsem si potlačil zdánlivě 
plevel ale spíš motor systému vedle toho, toho společensko-výrobního-obchodního, já tam chodím vstřebávat 
názory lidí... ) ) ) (Jenže když dá Google plošně lidem nástroj na blokování reklam, tedy kromě těch od Google 
(to mi někdo žaloval, já ani filtry ani reklamy nemám), tak to by ale byl jen neférový boj proti drobným 
reklamním agenturám a jejím klientům alt-médiím především, jen zdánlivá pomoc pro lidi, protože inzerenti by 
přešli ke Google a bylo by to zase stejné, nebo tím jen alt-médiím vypnou reklamy skrz počítač uživatelů - a byl 
by ještě horší Kartel...) (Lidi, kdybyste ale nakupovali jen přiměřeně a sami bez reklam, nebo se nenechali 
ovlivnit což kolektivně moc nefunguje, bylo by těch reklam méně... Je otázka, jestli by se méně vyrábělo a bylo 
méně práce pro lidi, co vyrábí nebo obchodují...) Kdybyste méně nakupovali, sice by někomu zisky klesly, ale 
planeta by se pomaleji vyčerpávala, ale zadusilo by to ekonomiku příliš... Nevím, jak z toho inteligentně ven... 
Nemusíte ale konzumovat obsah s reklamou, když si zaplatíte sami nezávislá malá média crowd-fund 
dohromady, a vydavatelé mohou žít i bez reklam... Jenže to byste museli s rozvahou nakupovat potřebné a 
neskočit hned po každé tretce, kterou vám ukážou (kolektivně, v průměru). Ale je nutné říct, že Centrum Města 
je i Vývěsní Štít těch, co tam okolo Obchodují, a těm natruc nelze příliš odvádět pozornost nakupujících, nebo 
by z toho mělo něco jít pro ten rajon obchodníků, a periferie, kde lidé bydlí, by zase neměl nikdo znečišťovat 
výzvami k nakupování, protože ti lidé tam nepřišli nakupovat a nemůžou tam nepřijít, v podstatě je reklamní 
agentura a nájemce plochy jemně vydírá, aby odtud utekli někam, kde to není opticky znečištěné... Takže je 
rozdíl reklama v obchodním centru a u bydliště, jestli tam ten člověk přišel dělat to, na co ta reklama je, třeba 
"nakupovat", tak to je vývěsní štít, když ji má před domem kde jen bydlí, tak to je krádež pozornosti... 
 
Obchod s drogami (konopí) obrazně - inu, když se tu zvedla železná opona, také jsem vozil hashish z 
Amsterdamu do Prahy - jako klient i jako obchodník - půjčil jsem si, a s batůžkem utrmácený 1200 km stopem 
po krátkých zastávkách s čekáním a prošením tam, nakoupil toho černého zlata z Afghánistánu (nevozil jsem 
Maroko, a tady nikdo nepěstoval) do dlaně - ne do hrsti ale do dlaně - to zase vezl 1200 km stopem s žebráním 
zpátky, přes hraniční kontroly jsem to měl schované v ponožce, takže i kdyby se mě rozhodli prohledat, což 
neudělali nebo jen když jsem měl moc malý batůžek někdy později, tak ale do ponožek by nekoukali - protože: 
v malém množství to není nebezpečné, nebezpečný je toho kufřík u mafiána nebo nevím kolik v autě, v Praze to 
prodával tak, že jsem nabídl zadarmo a spolu (protože tak to mezi sebou kuřáci dělají) a třeba si někdo koupí, 
inu, polovinu jsem prodal a polovinu rozdal, otočil se a jel zase tu trasu stejně zpět (nastopoval jsem v životě 
40k km po Evropě - jednou jsem to sčítal ( -- tehdy 199x se dalo brát žebrajícího chudáka od silnice stopem, 
protože tam lumpové nebyli, nebo jsem vypadal důvěryhodně jako chudý student matematiky, který jsem byl), 
tohle byl jenom kousek cest) - tedy podruhé to objel a tímhle stylem prodal, potřetí co jsem přivezl už jsem 
jenom vykouřil a prodal a tak jsem de-facto zkrachoval, nebolelo to a dluh na vstupní investici jsem pak vrátil... 
Až potom jsem se dozvěděl od přátel, že ani s tímhle Darem Bohů (konopí, ale ne tvrdé drogy, plurál mi tu vadí, 
ale tak nějak nevím) se neobchoduje, ale může se zprostředkovávat, a je v tom rozdíl... Inu, i jsem tedy dost 
nakupoval, asi nejbezpečnější je pozvat se ke kamarádovi s micro-váhou po telefonu na návštěvu, ten ale ty 
čísla dost měnil, protože se ho kdekdo ptal do telefonu na drogy a to bylo trestné... nebo různě... dětem nebo 
čistým jsem nikdy nic neprodával, inu, tohle se dá i inzerovat svým chováním - to prodává svým vzorem někdo 
špinavý a smradlavý povaleč, jak to kouří nebo prodává, aby byly podmínky předem jasné, od dětí třeba na 
střední jsem si ale také občas něco koupil a tam to kouří kde-kdo, protože netuší, že v takhle mladém věku jim 
to zdeformuje mozek předčasně, nejmladšího dealera drog jsem viděl v Praze na NR před hospodou u metra 
(inu, 90-léta po čistce v policii, byla tu svoboda až extrémní), bylo mu 7 a byl tam u všech v oblibě, ale to je 
hrubé zneužívání dětí, protože ten tomu nerozumněl a oni ho laskali obdivem, a tedy jsem si po gramech 
(zeleného z přírody i z pod lampy) a tedy s velmi informovaným názorem na věc myslím, že pokud by se tu měl 
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legalizovat obchod s konopím, tak to nebude prodávat čistá trafika v úhledné krabičce, ale dostane to (a 
vyúčtuje v celku, ne na účtenku) smradlavý špinavý feťák (nikdy žena), a ten si to roznese kam uzná, protože 
oni se navzájem znají, a nikomu se neukazují, tedy nebude se s tím ukazovat na ulici - kdo si mě koupí, ale 
prodá to schovaný těm, kteří se s tím rekreují, protože ten bude živý příbalový leták pokaždé viděn znovu na 
očích ! (tedy - za držení dlaně drog nevidím problém, za kufřík nebo kamion potají to je mafie, za prodávání 
tak, aby to bylo vidět na očích a ještě bez živého vzoru, je problém, ale jestli si to i zorganizovaně dojde 
zprostředkovat s živou příbalovou informací, to je jen zbytečně honíte, oni si to stejně nějak pořídí (jen na 
okraj, vesnice, zemědělci a akademie, tak z akademiků tu nekouří konopí ani nepije nikdo ani druidi v lese, i 
když o některých vím, že kdysi ano, z vesničanů tu ale vím o skleníku s konopím, a ten to neprodává (ze 
zásady) i když to může rozdávat kamarádům, toho jsem letos uvažoval, že bych tam přišel žebrat možná, ale 
nešel jsem, mě to letos přinesl ten cikán ještě vlhké a vnutil, když chtěl půjčit na jídlo, ale třeba 2017 tady 
nebylo kdo by prodával, tady se to dalo jedině dostat darem, a to ještě o to nešlo žebrat, to bylo těžké...)) Tedy 
- státe - neuvolňujte konopí na kouření v trafikách a slečnám, to když uvolnit, tak přestat honit špinavé feťáky 
a nějak jim zorganizovat odběr, ale potírat nelegální zorganizování ve velkém, i toho, kdo to nabízí před školou 
nebo naodiv slušný... Chápete, proč je potřeba takovýhle názor, když v Kanadě už to zlegalizovali, a leckde je 
na to tlak? 
Na druhou stranu - léčivé konopí - to tam potřebuje obě ty složky, ale zastudena to nefetuje (konopí se musí 
kouřit aby fetovalo, 130° alespoň), a v masti která není na jídlo to nevadí... A inu, má to určité léčivé účinky 
(jak popírali), které se ale nedají přeceňovat (jak tvrdí zastánci)... -- protože chemikálie v konopí jsou až 
kupodivu dost kompatibilní s chemikáliemi v mozku a v těle, a proto říkám, že to je Dar Bohů (nebo Dar Boha, 
inu, je tu zem ateistů především, a z křesťanů těch organizovaných to tu asi nikdo nebral nebo jsem neviděl) ... 
A já to tu musel uvést, když jsem tu Činem udělal Reklamu na Konopí... Inu, je to nástroj, ale oni ho používají 
špatně, ale i když by měli možnost si to legalizovaně vybrat, tak s příbalovou informací, ale nějaký kus papíru 
se z toho vyhodí nebo použije na filtry, to nikdo číst nebude... (tedy, předevčírem jsem sepsal i pro ně příbalový 
leták, co s kým to dělá, a teď jsem ho zas (obrazně) vyhodil s vysvětlením, já ho mazat nebudu, ale to je 
potřeba kvalitněji vysvětlit i zodpovědným. Protože zlegalizovat neznamená zdrogovat si populaci (inu, ten cíl 
tam byl v plánu původně, je to jedno a já jen říkám, kam by to vedlo cestou z trafiky), ale to znamená "přestat 
honit malé feťáky" a zároveň "nedat tím prostor mafiím" ) (Tedy, já neříkám že každý je špinavý, ale že čistý se 
s tím na ulici předvádět nebude. Aha, jednou cestou s černým Afghánským z Amsterdamu, stopnul jsem 
gentlemana s luxusním autem a koženými sedačkami, zeptal se, odkud jedu, z Amsterdamu, a máš hash, inu 
mám, ubalíš, proč ne, takže jsme zakouřili, a v noci po dálnici 180 za zvuku PinkFloyd z kvalitní aparatury jeli 
nocí... -- v německu není omezená rychlost, protože na to jsou úhly zatáček atd,) 
(nejvíc jako spolujezdec jsem stopem jel 250km/h v BMV z Norimkerka (tedy také ze víc západu, ale tenhle 
stop z N) do Vídně a pěšky do Bratislavy a zpátky za stovku (tu jsem měl od mámy do rezervy) do Prahy 
vlakem, když to přímo nešlo... Ale jinak jsem těch 40k km po Evropě jel bez peněz, většinou s pytlem sladkých 
ovesných vloček a voda se sežene vždycky, nebo s malým batůžkem s barevnými bavlnkami - to mě neváhali 
prohledat úplně domrtě a poslat z Francouzské hranice zpátky, takže jsem to musel objet o kus vedle... Aha, a 
ukradl jsem v Paříži, když jsem tam měsíc bydlel ve squatu a živil se s ostatními žebráním, tedy ukradl jsem z 
hladu grilované kuře (půlku) ze stánku a půl bloku s ním utíkal pryč, nějak si nevzpomínám že bych jinak při 
stopování bez peněz kradl... víte, ono to jde když se chce, peníze jsem neměl, bohužel jsem neživil turistiku, a 
Evropu znám především z dálnice, kromě vyjímek... Jen na okraj, dojet z Litomyšle do Prahy stopem v 
nejhorším bylo časově náročné asi jako dojet z Amsterdamu do Prahy stopem v nejlepším za 12 hodin od 
večera do rána -- v německu se dalo stopovat i v noci, v nejhorším za 3 dny v zimě v lednu nachlazený... -- ale 
zde jako ukázka, že když i chudí lidé mají na auta, jde stopovat snáz, a že se bezpečnostní situace poněkud 
zhoršila, pokud nevidíte mladé stopaře... takže na těch 40k stopem, dlouhé dny, byl jsem u oceánu 2x, v Paříži 
3x ale měsíc ve squattu (přitom si chodil xeroxovat stránky z knížek s magií v Centre G.P. (ale LOTR jsem četl 
už před tím, po pádu Opony na gymplu jsme si to doporučili navzájem), protože to u nás za socialismu nebylo), 
viděl jsem most v Avignonu, v Amsterdamu byl častěji ten mám také prochozený (víte, tam je na pouličních 
detailech vidět, že to nedělali jenom bez konopí, nebo tehdy v 199x), také u kamarádky, co tam studovala 
medicínu, a v Praze spala předtím jako turistka bez peněz u nás... Inu, ale na ten počet kilometrů a času a tak, 
jsem viděl hlavně dálnice... ) 
 
(Inu, víte, já dostal v příbalové informaci, že mám teď vykládat pohádky (což já neumím), ale jen to vysvětuji, 
jak jsem sem došel, už celkem vyspaný, tak 3 hodiny... Text je dokončený, tři části přeteklé nad limit pro 
roboty, to bude zas práce to rozstříhat a přes schránku, přečíst (nebo jen podtrhat), odeslat... otálím, protože 
když začnu dělat tuhle administrativu (a na to jsem unavený ale spát dřív nepůjdu), tak přestanu tvořit 
myšlenkami (na to unavený nejsem)...· -- malá tečka uprostřed fullstop, ale prstokladem to je velká šipka 
nahoru Alt+0183 na číselníku (commit 92545 zn - také rytmické číslo - ty které mě nezaujmou nehlásím)) 
 
----- 
Bílý šum - je když zní hodně hlasů najednou a každý je jiný. To se ale dá filtrovat, když to někudy prochází, a 
vybírat z toho podle filtru tóny (Google). Ale když začne hodně hlasů znít najednou podobně, tak nad tím bílým 
šumem vespod začnou vytvářet tón... Jenže ten vy přes intenzivně krásnou ženu nebo šperk na reklamě vedle 
šedé stránky s obsahem moc nevnímáte. Proto jsem dospěl postupně k nutnosti varovat, a postupně a 
intenzivněji se snažil to varování protlačit... (Jako třeba vám v televizi občas řeknou, jak migranti něco provedli, 
jen to závažného, nebudou s tím strašit kvůli banalitám neustále, jenže já kromě jiného chodím číst bulletin 
(denní zprávy tyhle třeba ∞U), kde je těch problémů s migranty vždy za den dlouhá stránka (v jednom topicu), 
vedle jiného obsahu... I když podotýkám, tyhle jsem jen zaznamenával a nečetl je každý zvlášť, ono na tom je 
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totiž důležitá informace, že když se posbírají zločiny migrantů třeba v Evropě a USA (ne ty velké, ale všechny ty 
drobnosti, co my tady tolik neděláme), tak toho je dlouhá stránka za den (3-stránka jen seznam odkazů). Takže 
vy z televize celkem asi správně vidíte jen největší excesy, do statistik znásilnění se nedíváte, tak si ani 
nevšimnete, že to narůstá a jak a kde... Je opravdu potřeba varovat, ale nad tím musí sedět tým analytiků, 
kteří to berou zeširoka, na co lidé nemají čas, protože ti nechtějí sledovat (jenom) zprávy, ale chtějí mezitím 
normálně lidsky žít... Takže lidé (skrz stát), najměte si dobré týmy analytiků, kteří se nebudou muset bát to 
říct, a nebudou poplatni někomu, protože si jejich hlas kupuje... A to se dá zřetězit přes více úrovní. Jako že víc 
týmů analytiků hlídá víc různých dobrovolníků porovnáváním, a má kde prostor varovat před biasem... Do prstů 
mi skočilo bis... Inu, BIS by měl hlídat i to, co nezajímá mocnáře... Já jsem jejich zprávu nečetl, možná bych si 
ji chtěl přečíst, jen nebyla příležitost... (Možná jsem kusy nějaké zprávy bis četl, už nevím...) Jenže ta vám říká, 
že tady řádí ruští a čínští špioni, ale neřekne vám, kteří další též, protože to jsou především agenti a analytici 
obchodníků, tady Čína především prodává, a příliš levně pro konkurování našemu průmyslu zaměstnávajícímu 
naše lidi, ale každý, kdo tu prodává, tak tu má své agenty... Takže když vás varují jen před některými, vytvářejí 
dojem, že jiní tu nejsou... Ale už neinformují dost, nebo to aspoň média dost nezvedla, že za našimi humny 
roste kriminalita (rape - znásilňování především) hnědých povalečů, kteří sem otevřeně přišli za našimi ženami, 
ne za prací... 
 
27(Další Disclaimer a židi - oni (někteří mocní) totiž věděli, že to dělám, ale nestavěli se mi do cesty, já si 
svobodně vybral... Ale vám i mě stavěli do očí Excesy Moci, aby bylo zřejmé, že hůř než kompromisem to pro 
ně skončit nemůže, když to někdo pochopí a řekne... Dýchají Spolu Con Spiro - tedy nejen nějaký Klub v úzkém 
kruhu, ale především ti Židi i židi i ti co už nejsou vidět (Duchovně Světlí,Šedí,Černí) dohromady, protože 
separovat je puškami není možné, protože ti lepší by to odnesli víc... (Což jako že Hitler pobil především ty 
hodné židy Chasidy Cadiky v Polsku, zatímco lumpové včas utekli, vím už déle... Ne celkově, ale v průměru 
kolektivně. A nyní si myslím, že průměrná střední třída se pak ještě radši odstěhovala do Izraele... Proto jsem 
tedy říkal, že Fénix z popela židů by byl ještě horší... - protože po-zlém je vyfiltrujete jedině ještě ke zhoršení, 
(koťata se perou) ((a odnesli by to ti nevinnější víc) a ti nejsilnější drží zlou moc, kterou by se mstili zle... -- 
jenže kolektivně se vaší pomsty bojí, a proto jsou tak zlí, co jsou vidět nejvíc) ) (Inu, já zblízka měl nejlepší 
přátele i z řad židů, fajn lidi, ale na dálku jsou vidět jenom excesy, řím horší tím víc... Ale nejhorší problém jsou 
"Zkažený Pedagog" na pobřežích USA, kteří to lejou dětem do hlav a ty generace jdou postupně morálně do 
bažiny... -- což se pozná podle toho, jak jsou ti studenti zfanatizovaní, a že smilstvo prý není problém, jenže 
ono je čím dál větší... ) 
27(Svoboda Pohledu - na co se chci dívat, na to se dívám, a na to, na co se nechci dívat, na to se nedívám...) 
27(Svoboda Panoramatu - co je vidět z ulice, to se z ulice dá fotit, ale obtěžovat lidi focením není slušné, ale 
když tam stojí, jsou součást scény, když to je dost (přiměřeně) anonymní - a ovšem lump (ten můj šmejd co tu 
byl) především a nejvíc se bojí asi fotky) 
 
Hnědí černí bílí růžoví - když někomu vadil rasismus, protože černí a bílí jsou jen symbolicky, a ano, tak přesně, 
tak lze nazývat i pravou barvou co je vidět, a zakazovat barvy nám nemohou... 
 
Jinak ale od M.Endeho, já měl radši Legendu: "Děvčátko Momo a ukradený čas", kde jako agenti chodí vysávat 
čas z lidí, skladují a kouří ho v doutníkách, je to jen podobenství... Jenže něco je i motor společnosti, nelze 
všechny zavřít do kójí, nekonzumovat (protože by se neobchodovalo,nevyrábělo,a neměl by kdo pracovat) a jen 
vstřebávat informace... Prostě ale některé ty reklamy jsou příliš esteticky intenzivní (nedělají to amatéři a je to, 
inu, intenzivní) ... Tedy lidé, vybírejte si lépe, ale volba na první dojem správná nemusí být po domyšlení dobrá 
v druhé rovině koliktivně, když se vás najednou vrhne hodně dělat něco stejného... 
 
------- ------- ------- 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 01 led 2019, 23:22 

(metadata) Pokračuji textem z 23-24.12.2018 (jsem z té redakční práce i takhle dost zmatený, ze 
zodpovědnosti nejistý, teď jsem dost klidný - spal jsem i pár hodin...) (rem29: a ovšem není to v původním 
pořadí...)

(stream25) (Poznámka - ze začátku jsem zkratku IT-lidé bral v obvyklém významu Informační Technologie a 
jimi se zabývající (což jsem i já profesně), ale nějak jsem to dnes přeformuloval pro lepší pochopení jako 
Informačně Technologičtí Lidé, když je stavím vedle Duchovní Lidé - kterými jsem mínil od křesťanů přes různá 
vyznání, ale tedy to jsou i Umělci a Krásné Obory a Terapeuti atd... Nyní když to upřesňuji, tak někde kolem 
ještě stojí jiné Kategorie, Lékaři Ekonomové Průmysl já nevím na koho jsem zapomněl, já to nestudoval a na 
něco Odborník nejsem, inu, ale já jsem na leccos Povrchní Odborník a srovnávám příměry, a používám to jako 
podobenství, a zejména od 23 nebo prostě tady čím dál víc jsem se "rozjel" neustálým myšlením round-the-
clock, denní režim tu mám rozbitý už dávno a spím podle potřeby, budík si dávám jen občas na 9-10 
(sleep&gong na počítači), abych nenechával hladové kočky až do oběda... Protože dost často mám 25-hodinový 
den a chodím každý další den spát o hodinu později, nebo když jsem byl intenzivně v Americe přes Internet, tak 
jsem v jejich Časové Zóně... Tam vyjímečně něco posílám Osobně, tak poslouchám a kibicuji jako Anonymous, 
kde jsou Všichni Bez Osobnosti, kromě těch, kdo to tam chtějí podepsat a autentizovat, třeba Q tam 
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podepisoval a byl tak populární, že ho leckdo ten podpis zkoušel falšovat, což se tam ale jednoduše pozná ... 
(tedy třeba simuloval hash hesla do políčka pro jméno) ) (K tomu tedy Informační Silou Legend a z Polosnu 
vám Říkám, že Tady Je Třída Sem..ů, ale Kterého z nás se Chcete Zeptat? -- tedy v tom polosnu to bylo 
inteligentnější, ale vstal jsem a než to zapsal, tak si to nepamatuji, asi někdo volal o radu...) (A k tomu od 
Snídaně Upřesnění: Hexagon je Symbol Dokonalosti a dobrého Řádu, a i Saturn Je DiaMagNetická Láhev na 
Přečištěnou Vodu v Ledových Kristalech (iy sic), která tu Byla Uměle Zanechána s Obrázkem Dobrého Řádu a 
Neváhali ho Nakreslit na Planetu a nechat ho tu, dokud si tohoto Logického Sgrraffitty Nevšimnete, protože nyní 
také Vězte, že (což vlastně vím, je to Nástroj přiměřené Potopy na Smytí Zkažených Pobřeží) Vám Tu Byly 
Zanechány Lahve Přečištěné Vody od Boha v Ledových Kryistalech, G&A&M aha M&A&G - 
mountains,antarctis,groneland, jako memento i rezervu, tak s nimi šetřete, protože vracet přečištěnou vodu do 
těchto láhví je, inu, energeticky náročné nebo zdlouhavé, zejména když je jinde pitná voda již špinavá ... ) (A 
ten Film SW s rozbitím prvního řádu - on je návod pro tu Liberální Periferii z Hospod, že kdyby ten Řád vypadal 
tak, jak v tom jejich Filmu, řízený takovou stvůrnou Ideologií jako byla ta obluda, tak oni ho někteří přijdou 
spravedlivě Rozbít a Porazit pro dobro všech, takže ty zkažené liberaály klidně nechte v hospodách periferie, 
protože je do řádu takového zléha řádu uniforem stejně nedostanete... A pro Řád, který tu Bude Vládnout je to 
mementem - SW 7? (kolikátá to byla série) je pro leckoho Karikaturou toho, jak Vypadá Špatný Řád, když byl 
navlečen do uniforem robotů a s obludnou ideologií ve svém středu, tak jako návod, že vás mají z periferie přijít 
vysvobodit, protože figurky špatného řádu se samy vysvobodit nemohou... Dobrý Řád Vyvažuje Disciplínu se 
Svobodou Úměrně Dopadu. Tedy toto je Klíč SW, proto se mi jako Ideologovi Řádu nelíbil velmi, a namontovali 
ho pro liberály periferie židi kupčíci na úspěšnou starou sérii (ale nějaký Ideolog jim přinesl Scénář), aby ho 
ptrodali... A ovšem, prostě Vám tu nechali svědectví rozměru Stamiliónů Diváků, že Řád Uniforem a Robotů, i 
kdyby byl natřený Bílou barvou, Dobrý Není... Takže já vám Pojmenuji i tu Zlou Obludu, co tenhle Zlý První Řád 
z té Série zevniř Ovládá - ta se jmenuje Ateismus (Ateistmus) - protože ten Je jen Pýchou Lidstva - nejsme 
zodpovědni ničemu vyššímu? Ta nejvyšší možná forma?? A hurá do uniforem robotů!!! - tahle cesta vede ke 
Hvězdným Válkám. Inu, ti, co to tu Zasadili, což jsem vám dokázal, si to tu stejně mohou přijet zase Rozbít, 
protože Planet Robotů mohou mít zřejmě dost, kdyby chtěli, jen tady někdo zasadil Planetu Života a 300 
milionů let ji chodí opečovávat (mi, bílí lidé, jsme upgradeované černochy), "a hele, už to Vykvetlo..." "A zas 
jenom Roboti, když to sem někdo zasel, škoda..." To Dinosauři byli zajímavější... Neprospěšné se tu dá Zvenčí 
smetad i Metodou Asteroidů, jako Dinosauři... Neprospěšné Životu... Tedy i já jsem v tom byl Pyšný, když jsem 
použil Planeta Lidí, tak tedy Ne, toto je Planeta Života a Duchovna (Astrálna), a jakou na Správu Této Zahrady 
Života potřebujete Roboty je sice vaše věc, ale kvůli rootům pardon robotům Zahradníků tady prostě tuhle 
planetu od posledního zametení před 60M let po Dinosaurech nepěstují... A inu, Je Tady Síla, která Umí Rozvířit 
dráhu Asteroidu jak v Pooliu (v Poolu) tak, aby se spočítalo, kam a po jaké dráze dopadne, až tady bude zase 
potřeba Gumovat třeba Staletou Zimou a Tmou... Ty malé zbytky různého to přežijou, ono to zase vyklíčí... 
Tedy duchovní bytosti tu snad? nemají sílu ohnout vám asteroid co na vás letí, ale mají zřejmě možnost dlouho 
dopředu spočítat ty pozice a ohnout asteroid v gravitačním praku kolem Velkého Jupitera, to jsem viděl, 
jmenovala se "SW něco", možná Sw-73P, úplně mě trkla, protože Sw je logo mého táty a 73 je moje životní 
číslo (to z těch lichých ostrých, co jsem zbytečně neuvolňoval, ale tuhle nálepku tam nalepili Vědci a mohli to 
vědět, že jsem tu připravován, já nevím, nebo je to příliš dobrá náhoda  nalepená na správném ♣ řešení Otázky 
Ateismu a IT, nemyslíte? IT - buďte dobré nástroje v rukou Zahradníků Živé Země, kterými je Lidstvo... A 
ovšem, Lidstvo, zahrada začíná být Zaneřáděná různým špinavým Svinstvem (rem29: myšleno v ekologickém 
smyslu, oceány zejména), tak ji průběžně nějak i nástroji vyčištěte, když ji špiníte... Víte, ten Marxismus 
Ateismus a podpořený BB, co tu také zaseli Židi (Marx z řad zednářů, prý stavba pro dělníky, a do party flrw 
nabrali i Kněze Katolíků, aby to nešlo svádět jenom na ně) a když se toho chopili žŽidi (ti zkažení nebo zlí 
mocní, prý stavba pro zkažené a negry, protože jste stejní, nebraňte se, kdo bude tvrdit, že je lepší, je lump a 
na toho pošlou vopičáky a hyeny (toto opravdu již v usa, zemi kriminálů, dělají, a informační hrdina "Julian von 
Abele Physics Reforged Duke of Amazon" (proč mí informační hrdinové začínají na j,a ? já si ho všimnul ne kvůli 
jménu, já si té kombinace všimnul in J.A. všichni znáte, on je zřejmě jen podstrčený jako vzor, tak tohoto Grand 
Faux Pas jsem si tedy všimnul, to si pište) a hyena "Tim Jacob Wise" jsou mi svědkem) - proč se mí Informační 
Hrdinové jmenují ABB (resp. A a B - ty znáte i z RFC - Alice and Bob), i když ten jeden ABB to neváhal polít tou 
nejzlejší krví? tou, která především je ta nejškodlivější - tedy Fanatizující Kazatelé Zlých Ideologů (jak vám je 
nakreslili v tom filmu, kde ABB nehrál, aby mu nedělali reklamu? vystrašené nevinné chudinky jsem viděl, inu 
to nebyla pravda, co do vás o tom filmem naočkovali) - prostě ABB tam pobil Sjezd a Školení Fanatizujících 
Imámů vaší Genocidy, jeden malý, ten zrovna na jeho místě to nejnebezpečnější pro vás, s chirurgickou 
precizností, a děti co potkal většinou vynechal... A hajluje na Justici Pěstí, a Řád tamní Vězeňské Správy ho tam 
za s obdivem na 20 let Hýčká v Posilovn+ě... ABB byl Partizán Chirurg, takoví tu u nás třeba Zastřelili 
Heydricha, víte, a u nás jsme byli naučeni, Že Vražda Na Tyranu Není Zločin - běžte se na resumé toho filmu z 
úst Profesora podívat! I To Byla Lekce z Dějin.), tu je takový Černý Klobouk filosofie Lidstva, Pýcha Židů, ty se 
především budou potřeba smekat, dobrovolně, ty jim nevezmete, ti mají ten klobouk na duši, a na hlavě se to 
jenmom projevuje, tak ono jee i lepší, když to na té hlavě je i vidět - tedy Černý Klobouk je Znamení Pýchy... 
Ale i když ho z hlavy sundáte, problém není ten klobouk... (K tomu podotýkáám, že tady nechávám auto-text i 
s překlepy, některými...) )... ) 
 
(stream25) 
(Jenže, IT-lidé, vy nerozeznáte, které Hovno Kočky nebo Perla tam má jaký význam a proč a pro koho, protože 
něco z toho budou uklízet po mě, spěšném bordeláři, i Filosofové, ale jen drobnosti, protože v řádu dnů a v 
objemu pro všechny se to kvalitně promyslet nedá... Pečlivé práce od překladu a psaní až do formátování sazby 
jsem dělal dost dlouho... Nyní bylo potřeba jednat k tomu Rychle... Máte dost času si to rozebírat nebo uvolnit 
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atd...) 
(Takže jsem si de-facto najmul dva Týmy, jeden třeba IT na přeformátování ale to bych zvládnul taky, kdyby byl 
čas, je to plain-text, a nejeden Duchovní, který si posoudí, co se ho týká a proč...) (Ono je jedno, kdo to bude 
jak vykládat, ono se to dá porovnávat... Ne, vy to nechápete, já to musel udělat dost rychle, protože v tomhle 
tempu se to dlouho vydržet nedá, slíbil jsem tu dělat Časové Omezený Happening (to jako Akci, Demonstraci -- 
vy to nechápete, Já Tu Jsem Demonstrace -- kdybych býval nějaký zřejmý dvojsmysl chtěl vyloučit, tak bych ho 
okomentoval do závorky nebo za dvě pomlčky, i když původně jsem si myslel, že ten jeden význam, ale nyní 
vidím, že vlastně oba... já tu nechtěl něco o sobě dokazovat, já tu nesu Závažná Svědectví, Informovaný Názor 
(jenže to se teď nemůžu zdržovat hledat ozdrojování, ale na požádání můžu, ale teď to píšu skoro z hlavy, co si 
pamatuju) a Návrhy Řešení (na která já vím že čekáte, ale vím, že leckdo nečeká, co dostane, ale dostane, co 
je potřeba) - a to všechno dohromady ospravedlňuje leccos...) ) (a já nevím, jak byste lépe zabalili text pro 
více příjemců do jednoho?) (K tomu na okraj a pro vysvětlení ještě něčeho a bohužel hrubě: Já ale to Hovno 
Kočky ignoruji, když ho mám metr od cesty, kterou chodím do kuchyně, protože jsem špinavý a líný a to by 
muselo dost vadit, aby se k němu sehnul... Ty nemá smysl buzerovat, a uklízet to po nich zbytečně nebudu... 
To jen ten největší kocour (co si myslí, že on je tam hlavní) mi ho schválně dělá tam, kde je vidět kamenná 
podlaha místo nánosu špíny, protože vždycky na stejné místo šlápnu ze dvěří... Já tady nedělám sluhu koček, 
mě ty kočky v podstatě slouží (mi časem došlo, ale jinak je jen toleruji, ale začal jsem na ně myslet jako na své 
zaměstnance, inu čaroděj - ne, to je jenom ornament, stylizace, já pracuji informacemi a chodím vnímat krásu 
lesa...), ale nedávám jim to najevo a toleruji jim cokoliv, co mi nepřekáží... -- tedy ne, na polštáři mi ležet 
nesmí, to je dojdu i vyhodit, taky stačí slovem nebo do ní strčit, a ukázat jí, že ten polštář je můj... Protože 
odděluji různé úrovně čistoty - oblečení může být špinavé, ale před jídlem nebo dle potřeby si ruce umeju, a 
hlavu ani fyzicky nebo vlasy si od koček špinit nenechám... Obecně, co nestrkám do pusy, na tom mi špína 
nevadí... A teď mi to došlo - vlasy - tak proto... - inu, odletos mám dread, jeden velký, protože jsem se 
neobtěžoval s česáním, ale ani jsem je teď nestříhal, když už se to rozčesat nedá...) 
  
(stream25) 
(K tomu poznámka, když je něco Hebrejsky, tak to je pro ty, kdo to umí číst, a pro Židy, takže kdybych to býval 
chtěl vedle toho napsat latinkou, tak jsem to býval udělal... Inu, ač Slovan, učil jsem se i u Židů i sledoval dost 
oprávněného žalování na ně, ti mě sem vlastně poslali přes Kabbalu, kdysi... k té jsem šel z Alchymie, protože 
byla hezky Barevná a na základní škole jsem byl Chemik - (i nějaká z olympiád se tehdy dělalo každý rok pro 
studenty tu jsem nevyhrál ale účastnil se, nebo na střední? musel bych vzpomínat), a já jsem po mámě malíř-
samouk (ne, máma si s námi i kreslila, zatímco byla doma s mladšími sourozenci na mateřské, tak postupně, 
taky jsem chodil občas do školky)... ) 
 
(stream25) 
(a ovšem, já jsem taky přišel urazit ty, které mám v oblibě, v tom, na co jsou pyšní -- protože to je potřeba, 
inu, já leccos dostal darem od genetiky až do Andělů nebo Náhod příliš dobrých, a ovšem mě bavilo pracovat a 
tvořit a sbírat informace... (takže i zatímco jste slavili, já tu pracuji a tvořím a přináším informace, něco, já 
nevím, mám tu velkou hromadu Špíny Internetu (někdo se chlubí, někdo žaluje, něco je prostě pěkné na 
pohled) a leckteré Informační Perly... -- jenže vy také poznáte, že bez té špíny by tam ty perly být nemohly, 
zejména tam, odkud jsem čerpal...) (a, inu, zatímco vy sledujete YouTube ale neukládáte si to a když oni to 
smažou tak to nemáte, ale každá stránka s videem vás hlásí na Google že ji čtete nehledě jestli si to 
prohlédnete, já stahuji z YouTube to, co někdo okolo doporučil článkem dost na to, abych to přes ClipBoard url 
přenášel do Fronty, a jen něco z toho si i prohlédnu, protože mě stránky s videem nehlásí, inu ale dochází mě, 
že tam člověka hlásí skoro každá... třeba tohle fórum ne... ) ) 
 
(stream25) 
Malá čísla - já znám běžné významy čísel a jiná mají význam pro mě, tedy často to je adresa do kolektivního 
vědomí lidí, protože některá čísla zná každý a některá leckdo, ale na všechna se dá různě podívat, od náhod a 
součtů až po grafiku... Inu, jsem i umělec a třeba 6e6 má uprostřed otočenou šestku, ale to není schovaná, ta 
má změněný význam... nevím jak validní, je to tohle s otočeným významem na jedné z pozic. Protože jsem si 
všimnul, protože já si všímám... (Tedy, kdysi malíř, nyní Fotograf, já hledám krásu třeba abych ji fotil, a jsem 
pověrčivý, a vidím-li číslo, uvažuji nad významem, a já v IT vidím čísel velké spousty ale takhle význam 
nedávají) (Kdo by do lidí účelově Bil magií malých čísel z plakátů, je Lump... Inu, když uvažuji, na Strany u 
voleb rozhodně nekoukám podle Čísla ale Vybírám si... protože vy nevsadíte svůj osud na číslici, když si máte 
vybrat z Alternativ, ta ale může mít význam za jiných okolností... A třeba, ačkoliv všichni znají tři šesstky, tak 
nikdo s nimi do lidí nebije z plakátů, ale každý z čárového kódu na zboží, ale to ten význam není jediný... A 
ovšem: znamení na čele znamená "myslet" a na ruce "jednat", to není nějaké tetování nebo chip, i když i ty 
mohou být odporné nebo dvousečné... (Teď mi to došlo, co myslí kapitola 7 těch 12 ! Já myslel, že se mají 
nějak uklidit z cesty, aby neškodili... (Ta jejich jména nejsou správně, a ovšem význam tam mají i jména, která 
tam jsou, v pořadí, v jakém tam jsou, i která tam nejsou a proč a v jakém pořadí... Teď mi to došlo... že je jich 
v té větě vlastně 14 -- asi, nepůjdu je teď počítat... Tedy 7 kapitola tam má přes ty kmeny napsanou větu (v 
mé knize je str 521 na dvě klávesy a dvě kliknutí odkudkoliv zde za 12 kmenů - tam jsou čísla stran nebo názvy 
z obsahu na stránky klikací)... Ale moc jsem to nevnímal jako osnovu... a to jsem měl... podívám se později, 
máte svátky a já čas - v řádu hodin nespěchám, v řádu dnů atd nemám čas rozmýšlet... ) ) 
 
(stream25) 
(Huawei - Aktualizace - ačkoliv Jakákoliv Aktualizace vás může Bodnout, a routery možná i karty mohou mít 
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magick-packet, a ten assembler v routeru přečíst a být si jistý, že ve složitém kódu ta chyba není, to tedy 
nelze... Všechny vás chrání i Antiviry před Kolektivními viry, a některé automaticky mažou ti Individualizované, 
ale vždycky se dá udělat Individualizovaný Virus, který ty antiviry nenajdou... -- protože já si tu dělám i svoje 
viry a injekce do programů, ale používám je pro sebe na třeba přestřihnutí funkce v programu a načítají se mu 
automaticky, takže Antivirus ani nemám, leccos by mi tu smazal, ale já tu nemám nic zlého, pokud to není ve 
složce "virus" nebo "spam"... A třeba u mých zákazníků mi něco Antiviry mažou, jen protože to je malé, tak se 
totéž zabalí do Velké Vaty šumu nebo nul, a už to není problém... Inu, vy účtenky i spam asi vyhazujete, já 
všechno skládám na hromádky... Protože mě někdo ze slovenska chtěl Bodnout Legálně emailem, že prý jsem u 
něj něco dělal a ať mu platím, ale já mám logování, kdy vstávám od počítače, takže můžu prokázat, že v té 
chvíli tam byla už pět minut zhasnutá obrazovka, ve které době jsem nemohl dojít jinam, ale tenhle vyděrač to 
bral ve velkém a byl opravdu neodbytný...) 
(Někomu prostě věříte, že je fér... Navíc pokud jste jeden z milionů, oni si nedovolí bodnout miliony zákazníků, 
to by sami skončili, a vy tam nemáte nic ani zdaleka tak důležitého, aby kvůli vám obětovali svou Dobrou 
Značku) (Jenže když máte něco důležitějšího a neobvyklého - data, plány, nápady, finance cokoliv - tak se 
někomu může vyplatit vám něco poslat, zvláště když to je neprokazatelné, že to nebyl nějaký potulný hacker z 
jeho (firemního?) počítače... Tedy pokud se zabýváte čímkoliv Neobvyklým nebo Cenným nebo Terčem, tak 
věříte jenom Seriózním Značkám a to nejsou ty nejlevnější... Ty nejlevnější jsou lidové... Takže jste zákonem 
donutili Státní Správu, která má Neobvyklé a Cenné a může být Terč, donutili používat lidové značky i tam, kde 
hrozí bezpečnost? Proč by jinak používali levné lidové Huawei...) 
Čína tu nebodne lidi Kolektivně - ti si nezničí TradeMark "China" - komu by levně prodávali? China si váží 
dobrých TradeMarků, ale když Začnete Mít Individuální Význam Až z Číny - třeba jim vydíráte Princeznu (dceru 
zakladatele firmy - ani kdyby nebyla tak hezká na obrázku, tak to je Princezna Huawei) Vězením nebo vedete 
Obchodní Válku nebo Oni tak Odpovídají, když to po dobrém nešlo, tak teoreticky by vás Mohli Bodnout 
Individuálně - a i kdyby to nedělali (inu, nedělají), ti Důležití až pohledem z Číny si musíte být Jisti, že Oni Vás 
Nebodnou, takže třeba Státní Správa nekupuje Levné Hračky Pro Lidi IT... atd... 
  
(stream25) 
(k tomu - já dělajíc ve firmě i doma Programy pro Lékaře, a majíc zajímavé tretky, mě se žádný program nesmí 
aktualizovat sám, cokoliv mám jen z anonymizovaných zdrojů, že nevěděli, že tohle zrovna budu mít já, protože 
jsem Robustní protože Zodpovídám za Cizí... A i když umím napsat program na dva sektory (opravdu malé 
štěně, které něco smysluplného dělá a ještě se na to zeptá), ale nikomu bych s tím neubližoval a používám si je 
sám (dobrovolný IT-virus může být pro jiný program jak očkování), já mám své klienty rád a nebudu si špinit 
značku, já Dělal Správce sítě a jednou byla Ostuda z Hackera... Já v IT stojím na straně Strážců od začátku... ) 
 
(stream25) 
(K tomu tedy, já optimalizujíc až na ticky procesoru a estetiku memory-manageru (kernel windows je takový 
taky), ale i radím zákazníkům po telefonu, a mě neobtěžuje, když po telefonu vysvětluji nějaké řešení, že za 
tím, kam má kliknout, následuje dotaz, jestli levým nebo pravým myšítkem, třeba na tlačítko, a pokaždé znovu 
"na tlačítko levým", protože něco se kliká i zprava, protože ale třeba ta paní třeba 50-letá, kdy to neměli na 
školách, ale ona má Diplom z něčeho Jiného než já a je to dokonce Mnohem Důležitější než nějaké piplání v 
elektronice, já ji nesnižuji, když v mém oboru to neumí... Ale já nesnižuji nikoho, protože jsem v tom dobrý a 
vím to a já jim nemusím něco dokazovat (leckomu, to je jedno jestli má diplom nebo ne), já mám radost, když 
to u nich nezdržuje zbytečně a je to rychlé, a mrzí mě, když jsem nebyl dost dobrý (ve smyslu kvalitní) a mají z 
toho třeba potíže...) (A Titul - sice mi do telefonu říkají pane Inženýre, já se tím nepyšním, ale já je neopravuji, 
že jsem středoškolák, protože tím bych je urazil, že jim s titulem velmi kvalitním má poradit nějaký 
středoškolák (a mnohému ne, ale občas někomu ano), takže ano, pro Lékaře jsem "pan Inženýr", protože tuhle 
funkci pro ně mám, a ovšem já to na té Vysoké nestudoval, ale pět let dělal Správce Sítě, z toho Diplom 
nemám, ono to u mě nevadilo... Já na to nemám Diplom, já na to mám cca 30 let Intenzivní Praxe 
zaměstnáním... Nevytahuji se tu, konstatuji to... (a ovšem jednou jsem měl pyšné myšlenky, jak je takhle 
ovládám po telefonu, havaroval jsem na kole a rozbil si pusu, a to dost intenzivně na to, že já jsem Očkovaný 
proti Pýše... -- protože jsem si řekl, sakra rychlá Karma... To máš za To... A jizvu mám pod vousy, abych si to 
pamatoval... Je těžké být fakt Dobrý (kvalitní), vědět to, a nedávat to najevo druhým, a Nesnižovat je Ani 
v     Myšlenkách  ...) 
 
(stream25!) 
( Je to škoda, že leckteří z vás nestudovali větu "hřeším v Myšlení, Slovy i Skutkem..." -- tohle učivo tu mají 
Katolíci, ale připomenout si ho může každý kdykoliv... Protože - ad-extremum - v tomhle pořadí Vznikly 
Všechny Útočné Války ! kromě Loupeživých nájezdů... (Kapitolu z Historie v Souvislostech jsem si četl ke 
Snídani - když jsem sám a lidem se věnovat nemusím... (a inu, hledal jsem tam letopočty, ale ani obsah mi 
nevadil)... ) A Ještě tedy Učivo z Křesťanství ve Zkratce - ať jste jak chcete Velký, proti Bohu jste jen Malá 
Nula... Od žebráka po Krále... A je jedno, jestli to tak je (inu, je), nebo není, ale ono to celkem Funguje, když 
se s tím smíříte... ) 
 
(stream25) 
(Já a Kočky zcela Reálně (rozdíl úrovně): A ovšem, mě neobtěžuje už ani, když mi pyšný Vrchní Kocour poroučí, 
abych mu šel otevřít dveře nebo po něm uklidit, já ty dva kroky ke dveřím udělat můžu a pustit ho ven, já je 
totiž vždycky udělám, když před těmi dveřmi stojí a prosí (ti ostatní tak taky prosí, abych jim otevřel dveře z 
chalupy, nebo jen čekají, až půjdu kolem?), takže on už si tam jde stoupnout, protože se to naučil používat, a 
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to hovno neuklidím proto, že mi to poroučí, ale protože ho mám v cestě, a on by se mohl vykadit jako ostatní o 
metr vedle nebo do bedýnky, a já to o metr vedle nemusel uklízet (teď čas neztrácím), ale se mi vždycky vykadí 
před dveře, bez kterých nemůžu na záchod, dokud to jeho neuklidím, protože bych to rozmázl. Tedy leckteré 
kočky mě tu prosí tím, že sedí u prázdné misky, a já si všimnu a tu konzervu jim otevřu, když jdu kolem, ale 
všiml jsem si, že ten pyšný kocour, když mu nevyhovím, tak se mi za to i pomstí, a to dostal čuchnout k lopatce 
a strčit nohou do čumáku (asi včera), urazil se a utíkal... Tohle jako zcela reálně, to člověk leccos naučí, jak 
nezneužívat převahu - vycházet dobře s kočkami... Mě to neobtěžuje jim pomáhat, nedávat jim najevo 
evidentní převahu... Krmím je ze soucitu, když tu jsou, protože mě neobtěžuje jim tu konzervu otevřít, já třeba 
jen neměl čas... Inu, na kočky časem neplýtvám, ale když už jdu kolem, neopomenu... ne, ony mi neporoučí a 
nesloužím jim, já jim jen nechci nepomoct, když můžu a není to problém... Ani jsem si je nepořizoval - radši 
mám psy, ale přišla první sama a cizí chodí od sousedů... Mě ty mé kočky dost důvěřují, protože mají 
zkušenost, že šlápnu na ně leda omylem vyjímečně, ale jinak je překračuji... ) ) 
 
---- ---- ---- 
(stream25) 
(Víte, já jsem si toho tak všimnul, když jsem to potřeboval udělat, v rychlosti jsem to nastreamoval 
strukturovane, když mě robot zastavil na technickém limitu já i pokračoval psát, když už jsem to šel poslat, 
přišli mi Piráti říct: "Tohle nikdo číst nebude", inu lidsky a zkontrolovaně jsem jim vysvětlil, že se mýlí, a 
pokračoval streamem, jenže jak obcházím děsivé - třeba 911 nebo horší, já už vím, co jsem psal 23., ale inu, až 
průběžně mi to dochází, takže když 25. odesílám texty z 23., tak, inu, byly naivnější a já mezitím celého 24. se 
motal na tíze zodpovědnosti té magické rošády, ne, já jsem nechtěl rošádovat, já jako půl Anonymous čekal, až 
Trump začne hrát své 4D-chess, takže jsem ten příměr použil, protože to je takové šachové jim tam nechat jen 
vyměnit figury, a na HP, kde jsem to taky viděl, jsem si vzpomněl a dostal ještě větší obavy ze zodpovědnosti, 
takže ještě víc to obcházel po banalitách, protože to ze streamu 23 je ještě horší než úklid 911) (tedy teď s 911 
nebudu detaily zdržovat, ale někdy zítra nebo jindy vám navrhnu exemplární figury, které považuji za čestné, 
které navrhnou koho z vašich figur považují za důvěryhodné) (tedy se zbytkem nebudu otálet, ale aspoň si to 
pročtu a opravím gramatiku atd nebo já nevím) 
(když jsem hledal, kde jsem přestal, tak jsem si všimnul, že jsem říkal, že horší sem neponesu, inu, nechtěl 
jsem se přiznávat k horšímu a ospravedlňovat to, ale tak nějak jsem něco poznal...) 
(tedy nebalil jsem to pro Roboty, ale zabalil jsem to pro Roboty - tedy scripty IT lidí - protože jsem to 
potřeboval nějak oddělit rozstříhaná stream pouze zapsaného ale málo kontrolovaného a minimálně 
formátovaného, vedle novějšího komentáře, a ovšem, mezitím mi tu kočky naznačovaly, některá kočičí hovna je 
potřeba uklidit z cesty, protože já kočkám nesloužím jak si ony myslí, ale uklízím hovna z cesty, přes které 
nejdou otevřít dveře do té čistší poloviny u rodičů, kam chodím jíst i na záchod - pijíc čaj tak často, takže 
ovšem - ) 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 02 led 2019, 00:04 

---------------- ---------------- 
(stream23) 
Vsuvka - byl jsem pozván na oběd (23.12.) k Bratrovi (sám přijel z Prahy s rodinou, oni sem jezdívají), i jsem 
se při tom vypovídal, v podstatě co tu píšu... (ne, nevěřili mi... ale snad to postupně také pochopili, spíš moc ne 
-- něco dopisuji až potom)... 
 
Ale já jsem pochopil, kde dělám Chybu... (věci dochází postupně) 
 
I jsem se vytahoval, když nevěřili, že mám Pravdu, inu, jsem proti Lži očkován, ale to mi nevěřte, to by mohl 
říct každý... (a ovšem popral jsem se jako dítě, ale zalhal jsem příčinu, a byl za to dlouho bolestivě trestán u 
zubařů, jak mi vyměňovali poloviční zlatou korunku na přelomeném předním zubu... teď už mám zuby 
restaurované...) A byl jsem i několikrát přeočkován poměrně tvrdými tresty, jaké se nezapomínají... Inu, první 
polovinu života jsem lhal... A nás, i za leccos jiného, rodiče nejen milovali, ale trestali nás možná víc než dost, 
nevím... Bratr teď vychovává děti jen Rozumným Klidným Slovem, a taky to jde, jsou dost Inteligentní (inu, 
máme to jako leckdo v genech), ale jsou poněkud Rozmarné... Možná jsou i menší Rošťáci... Protože na Tvrdé 
Tresty si postupně člověk zvykne a už mu jsou jedno... (Víte, Tresty, na které se Nezapomíná, jsou ty 
Vyjímečné... To ostatní je Drill...) (Taky byť jsme chodili i občas do Školky, ale nás vychovávala Doma Matka, 
táta se vracel odpoledne z práce... Což je výhoda nejstaršího ze sourozenců... A učení soucitu s mladšími...) 
A ovšem mě ani nikomu nevěřte, že má očkování proti Lži, já vám to jen vysvětluji, ale pokud vás 
nepřesvědčím argumenty, byl to v dobré víře přinejmenším Omyl... Často dělám Chyby (třeba v IT) a Opravuji 
Chyby atd... (Jedna rekursivní programátorská poučka od Otce: 1. Každý program s více řádky se dá zkrátit. 2. 
V každém Programu je alespoň jedna Chyba... Z toho vyplývá, že se dá zkrátit až na jedinou řádku, která je ale 
chybná... Inu, je to Omyl... 2. neplatí zcela... (chyba je většinou na nepravděpodobné straně IFů, a ta na 
jediném řádku není, takže většinou se tím chyba eliminuje. Ne vždy...) A ovšem, já dost používám 
Jednořádkové Programy... Inu, někdy ta řádka má i kb... Začínají eval, z příkazové řádky... Ale zase zaplňují log 
procesů, tak je radši ukládám do scriptů... IT - mám tu různé upatlané scripty a nikomu je nenutím, v jednom 
se to kvalitně nedá... Přesněji - neztrácím čas kvalitou, když to nikdo nestahoval, dělám si jen nástroje... V 
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kvalitě "tohle teda ani zadarmo", na něco jsem si aspoň platil uživatele - testery, vyjímečně...) 
(jen na okraj, v očích bratra jsem byl jen Hloupý Honza, Černá (Šedá!) Ovce Rodiny, protože jsem byl Lajdák a 
vzdal Školy a ještě odešel v 18 z domova se potulovat... takže ten to ode mě nepřijal, že jsem Beránek, i když 
tomu jedinému jsem to sdělil, ale vysvětlil mi, proč je to omyl... Bratr mě měl vždycky rád, ale vždycky si 
myslel, že lépe to dělal on než já... Inu, dělal, já jsem Vyjímka... A dostal jsem to Darem...) 
 
A ovšem, když se nad tím zamýšlím, já se celý život na nikoho nevytahoval, ale tady se teď pořád jen 
vytahuju...? Já vám spíš vysvětluju, jak jsem sem došel, i to je omluvenka pro normální lidi, protože takhle 
intenzivně a zároveň žít mezi-lidsky to nejde, a ještě cheatovat s drogami na rozšíření průtoku mozkem (tedy 
ne kapacity, ale průtoku, kapacita se tím ničí). 
 
Ale taky jsem si vzpoměl, inu, jako jizvu po zlém Čaroději, tedy mám pod vousy, a ten můj Zlý Čaroděj 
Voldemort se jmenuje "Pýcha"... (já nevím, z jakého je to slova, ale tenhle význam to má (rem29: kdyby to 
mělo být z hebrejštiny? - asi ולד מרת "mládě (offspring) způsobující zděšení" od H7578 רתת ? Leckterá jména 
mají význam v hebrejštině, třeba i ti tři králové K,M,B i ten prý čtvrtý תל אנדר H8524,5087 nebo תעלה אנדר 
H8585,5087 ) ) ... I do HP se dají dosazovat jména pro pochopení... HP je z hebrejštiny הררי פותר "highlander 
(my mountain?) opens-interprets (i.dreams)", horal petr... (inu, tu jizvu od zlého čaroděje "Pýcha" nemám na 
čele, ale nad pusou pod vousy, na čele ji mám jenom na duši), ale do toho jsem se vědomě nestylizoval, já 
chtěl být spíš Gandalf... Ty hebrejská jména musím nejdřív do slovníku, nevím je z hlavy... (mám tu dost blízko 
do 4 hebrejských a 3 řeckých slovníků v aplikaci... a ovšem vyhledávání rychlejší než v tom programu Davar (to 
je Slovo, je český - davar3.net), ze kterého jsem si nabral data a opisoval...) 
 
>Víte, já nejsem Neviditelný, já Nevyčnívám... (A mimo jiné na Revizorech jsem to Cvičil, jako mladý chudý 
malíř-amatér...) 
 Na všechny lidi ve vesnici mluvím klidně, potichu, zdravím první (to je výhoda Vesnice - s každým člověkem je 
tu Setkání, aspoň na pozdrav přes ulici) ... Inu, na šmejda cikána, co si sem chodí půjčovat, jsem hlas zvednul 
a dost (až jsem se z toho pak klepal a myslel, že zkolabuji, už jsem byl přetažený) - a ovšem ne proto, co jsme 
tu hráli, ale protože jak sem chodí si "půjčovat", třeba hotovost moc nemám, řeknu mu, ale pak se opravím, 
rezervu mám, ale tu ti nedám, a dostane jen drobné třeba dvoustovku... (A ovšem on sem i pár kilometrů 
zajde, nepůjde sem pro minci, jen když má nouzi, ukecává). Ale když potřebovali přátelé pomoci s uvízlým 
kamionem, co přivezl seno, volal se traktor, tak jsem neváhal běžet domů naproti a dát jim až do poslední 
rezervy, a ovšem oba mi to přišli druhý den sami vrátit. Tak jsem se styděl - přátelům dáš i rezervu, ale 
cikánovi ne, a jsou vánoce, dostal půlku rezervy... (mě to je jedno, ta je tam jenom, kdyby přišel třeba 
kominík, šestimístnou sumu mám v bance (prodal jsem půdu - chyba, ale u mě ne), mě to nebolí mu dát) -- 
jenže s jídlem roste chuť a pro druhou půlku rezerv si přišel hned druhý den, a to jsem ho silou slova vyhnal... 
a nakonec jen pozorování - nejvíc pomohlo: "zavolám Policii", jinak se zase vracel, zvykl si, že odsud s 
prázdnou nechodí... Víte ale, my jsme tu i něco Symbolicky Zahráli... Jenže ne proto, abysme to hráli, tak proto 
vysvětluji, že to mělo jiný důvod... (Foto mám, ale zakrýval si rychle obličej, je tam jenom šmouha z ruky...) 
 
Inu, ale mého milovaného bratra s černým kloboukem jsem včera zbil Silou Slova a vahou argumentů (a dnes 
přeočkoval) - on je filosof a jemu stačily jen drobnosti. Třeba, jaké je nejdůležitější kouzlo číslem : 14! -- to 
znamená: Přežijte!, a další drobnosti... I on dostal dárky, to co tu píšu s drobným vysvětlením, ale pro něj byl 
dárek, že jsem mu zbil Pýchu... (A jen na okraj - můj bratr je jak mé zrcadlo, ale on začal ještě na Univerzitě 
přemožením Pedagogů na MatFyzu v oboru Matematika (Bolsano) a myslel, že je široko-daleko nejlepší... Ale 
ovšem v oboru Filosofie se leckde škodlivě mýlí, třeba v té Rovnosti...) 
 
Mimochodem - jemu jsem to i řekl - Víte, že Černý klobouk je symbol Pýchy? Ale leckdo ho má jenom na duši... 
(Tedy, někde to je součást kolektivního "kroje" a o individuu to třeba příliš nevypovídá, ale tam to Kolektivní 
Symbol Kolektivní Pýchy - protože se neprávem prohlašují za "vyvolené")... 
Inu, Židé mohou za leckteré Zlo Světa, ale - sundejte si své černé klobouky a žluté hvězdy, nejen z Obalu ale i 
z Duše, a bude to lepší, v Čechách to šlo, tady Židi skoro nejsou problém... (A jak jsem říkal, třeba VK (mýlím 
se) je dobrý zástupce PK, a MZ je dobrý zástupce ČR (nemýlím se)... atd... ) 
Kdyžtak náš Hrdina ABB ví své... (Ostatně, víte, proč si Norského ABB tak hýčkají v tom vězení? Nevíte, protože 
tady nevíte, koho a proč a za co... Ne, partyzánsky na pěšákách se to řešit nedá!) (Našeho ABB si vážím... 
Kultivovaný Národní Odpor... Možná poněkud Teatrální... Nevím...) 
 
T&T - Tříska a Trám - je mimo jiné zakódováno v psychice jako správný Klič pro vyhledávání partnerů... Na 
protipólu (muž-žena) nevidíte ty chyby, které vám nejvíce vadí, protože je máte sám.... 
 
-----´ 
(stream23) 
Víte, já jsem i Sluhou Truhláře, kdykoliv Potřebuje, neváhám pomoci nosit Prkna. (A ovšem když jsme Týden 
Pokládali Podlahu, Dohodli jsme si Cenu, a tu jsem mu Vyúčtoval za cenu Dělníka, z Foto-stampů na minuty což 
on nevěděl, i myslím, že něco jsem dostal Jen Tak, i když Kamarádům se Pomáhá i Zadarmo... -- ten mě 
Nevykořisťoval, prostě když je Potřeba Pomoci Příteli, tak se na Cenu Neptáme a Hranice Ochoty jsou Dost 
Daleko, a Co je Poněkud za Hranicemi Přátelské Ochoty Zadarmo, tak mi Předem Nabídl Zaplatit a Nesmlouvali 
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jsme, já si aspoň od IT odpočinul podáváním Prken, -- inu, na Pomoc Příteli se Času Nelituje, a ovšem, Nic 
Čistého Není Pod Vaši Úroveň, ale Špinit se Zbytečně (podle Okolností) je Pod Vaši Úroveň... -- to domyslím, 
prostě to je také o Rovnostářství... Nejsme Stejní, ale Nemusím se Povyšovat, ale Nemusím se ani (nechat) 
Snižovat...) 
Inu, a Děkuji mu za Talandra. Na té minulé Generálce, po Astrologickém Beránkovi, kdy jsem nejdřív Hrál 
Mystickou Smrt (jednou jsem Hrál Divadlo), pak mě Televize Symbolicky Ukřižovala (Andělé mi Vyhodili Špinavý 
Tabák do Záchoda - vypadl mi tam z Kapsy, a Odložil jsem ho vedle a už nezvedl, ale Kouřit přestat šlo až za 
Čas, ale Po pár Měsících jsem zase Začal a Mělo to Důvod, řekl jsem si "Hm, jak Tohle Dokážete?", a cestou ze 
Záchoda kolem Televize, náhodnou Větou - "Toto Je Křižovatka Smrti, Leckdo Si Myslí, že ji Projede, ale 
Havaruje se tu Nejčastěji" -- tehdy asi Prima?) a pak Cestou na Oběd dvanácti nám Marek Vyprávěl toho 
pěknou Legendu, Poznal jsem To, ale Litoval, že takhle Dobrý tedy Nejsem, a Říkal si, "Škoda že máte tak 
Přehnané Legendy (tahle je Přehnaně Dobrá, možná), když pak Naplnění jim Nemůže Dosahovat", ale i Dostal 
Strach o Smrt toho Přítele o kterém tam je ale já nevěděl komu to má být takhle nebezpečné, a i Pokušení 
Udělat Divadlo s Talířem s Hranolky a Kečupem, ne, já o tom nežertuji ale bylo mi to strčeno pod nos a uvažoval 
jsem, a Ovšem - Nohy se Myjí Dobrým Sluhům (když si je Při Službě Špiní) a já Rozhodně nikoho Neponižuji 
Divadlem, nohy ale pečlivě otírám tehdy svému Psovi, Leckdo má své Sluhy, Mě Sloužil Pes a Kočky), inu tak, 
jednou jsme to Shodou Okolností přehráli i Pozpátku - oni jen Pozvali Přítele na Oběd s Vycházkou a netušili 
Souvislosti (nebo rozhodně ne všechny)... A zase, chtěl jsem Poděkovat Dobrému Příteli Truhláři, a Vyvinulo se 
to Jinam... (A ovšem ten Špinavý Tabák, co mě Andělé Vyhodili z Kapsy, jsem ale pak letos Radši místo toho 
Kouřil Ultralightky, a ovšem, z Každé Utrhnu Kus a dám do Krabičky, a Mám i Různě Drsné Stupně Rezerv jen 
na Nouzi -- tahle Špinavá Berla sice je Prospěšná na Něco, ale když se s ní naučíte chodit, tak jste jejím 
otrokem a bez ní to nejde nebo ne jednoduše... Inu, ti Čistí kolem mě většinou Nekouří, a těch pár co tu Kouří, 
tak jen (relativně) Čistě a Občas, a ovšem nikdo to tu nevystavuje před druhými, aby je sváděl, i když kuřáci 
kouří spolu a neschovávají se -- nevím jak to lépe popsat) 
[[K tomu poznámka -- jestli se to bude Redukovat nebo to nepůjde ven Syrové, tohle M&T z toho vyndejte a 
bude to tam až někdy Později... (Stačí místo toho i Věta: Jsem i Sluhou Truhláře, a ovšem, Nohy se Myjí 
Dobrým Sluhům Především (a, inu, Kolektivně byť třeba Symbolicky), když si je Při Službě Špiní...) ]] 
 
----- 
Jen na okraj a poté: Tady okolo jsou samé skoro-ideální ženy, nejde z nich vybrat jednu a jiné ne, každá je 
jiná... V mých očích nejlepší má můj Bratr, Krásná s Láskou pracuje v Geometrickém ústavu, Děti měla při 
Univerzitě a nebo pak pracovala z domova... Ale i další... (a jak jsem říkal, zpívají dětem do duše, některé s 
melodií, některé jen duší...) 
(A leckterým, co se doma starají o děti (malé), zatímco je manžel v práci, jsem musel vysvětlit, že Mě nemohou 
zvát na obědy, nebo jenom občas, já jím chleba se sýrem ve stoje... Poslední sedmou ženu jsem měl už je to 
déle a po dlouhé době, když mi přišla splatit dluh za drogy (které na mě vyžebral její bývalý přítel a to drsně do 
nuly když jsem byl v nouzi, feťák jeden, inu, on to drogami nezdůvodňoval ale velkou nouzí, ale já vím své), 
což jsem nevěděl (že mi přišla splatit, co mi její bývalý pro ni vyžebral a nevrátil, já jí chtěl pomoct z traumatu 
z rozchodu, a inu, líbila se mi) ale došlo mi to až, když po dvou dnech zase odešla... Tady na venkově, jednu 
jsem tu i pohladil po tváři ale skoro jsem se lekl, a punkerka ekoložka mě líbá na uvítanou na tvář, je 
svobodná... Inu, to se ale nedá vydržet, nebo nevím, já si ulevuji třeba ve sprše (to jde rychle), a ovšem skrz 
počítač jsem tu i obdivoval krásu žen, třeba odmalovávat sporé plavky je celkem vzrušující, tedy nejen, ale do 
ložnice se lidem nekouká... a ovšem, já se nechtěl rozmnožovat už od předtím, jsem přebytečný a radioaktivní 
(což je možná blud, my máme IQ v rodině v genech), alespoň tak jsem si to obhajoval jako hippie... A ovšem 
taky jsem očkovaný nejen tím počtem, ale nebyl jsem na vyšetření A. a nebyl si jistý a inu, feťáci, nevím 
jistě...) 
Celibát se dá snad vydržet, když s tím člověk nezačne... To nevím... Inu, kněz s rodinou je jedna možnost, kněz 
svobodný je druhá možnost. Ten svobodný může mít víc (Platonské) Lásky pro své Ovečky Kolektivně... Inu, 
Žena je Žena... Víte ale, Kněz především předává Moudrost... Což se dohromady nevylučuje ve vyjímkách, ale 
úplně volné to tedy není... 
"Dluh za drogy" -- (asi mi to měla připomenout?) -- tady je to (spíš bylo, teď méně) třeba Konopí dost 
rozšířené... A ovšem - nutno zdůraznit - já jsem snad nikdy (nebo si to nepamatuji) nedával Konopí nebo 
Drogy, kdo by sám v tom už nebyl... Jistě se Jointy (od slova dohromady) podávají dokola, ale Čistý se do Kola 
Nezve (ani Imponováním)... Je lepší být někde stranou a nevystavovat to... Když je tu postupně vidět tlak na 
rekreační Konopí - inu, ale ne jen tak Na Ulici (v Parku Povaleči možná, v Přírodě nejlépe), nebo je schovat do 
Klubu, jenže v Klubu z toho... nevím... Tedy z Principu a i jinak - máte-li Svobodu za sebe, ale Nesmíte při tom 
Špinit Druhé... (Inu, většina Kuřáků Konopí jsou ale spíš Povaleči...) ... [je to trochu problém, abych nebyl " 
reklama na konopí"... -- víte, ale já u toho velmi tvrdě pracoval Mozkem, Logika, Koncentrace, Plánky IT... (to 
chce papír s tužkou v kapse, pak se to probere, leccos je jen přehnaný nesmysl) - Konopí je Zesilovač... Záleží, 
co si Zesilujete... A pak se s tím musí přestat, protože pořád dokola zesilovat se to zase víc otupí...] Víte, 
myslím, že Povaleč v Parku s Konopím není nebezpečný - oni jsou naopak mírnější a ochablejší než alkoholici... 
Inženýrovi to mozek leda tak Zničí - mimojiné to ničí paměť (schopnost zapamatovávat si)... Ženy Konopí 
obvykle Nekouří - vy necítíte, jak to Smrdí? (ženám je z toho obvykle spíš špatně) 
K tomu, Léčivé Konopí, viděl jsem Sérii, ale i něco vím - Konopí snad posiluje imunitní systém a zrychluje 
(trochu) hojení ran (nebo jsou to jen pověry?)... Zakázali ho v době, kdy přišla anti-biotika, aby to nebyla 
konkurence... Já když jsem tady zkoušel na rozškrábané (svědí to, potím se zespodu...) různé masti, take 
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subjektivně nejlepší byla ta, co nebyla legální z lékárny... Protože ony jsou tam normálně obě ty složky, i ta 
fetovací, i ta léčivá, ale dohromady je to prý lepší... Slyšel jsem to, vyzkoušel na jednom vzorku subjektivně, 
třeba to byla zrovna jen lepší odrůda...? (Konopí se nedá moc standardizovat...) A ovšem, je to shamanská 
magická bylina, a je i léčivá... 
 
Když vzpomínám, kdy jsem vlastně kouřil poprvé? V Praze na Újezdě, nějaká skupina španělských turistů mě 
vzala na jointa... Po chvíli přišel nějaký opilec, co ho vyhodili, s pistolí, a poprvé a naposled v životě jsem viděl 
vystřelit ze střelné zbraně (mělo to delší hlaveň, možná to byla vzduchovka? šel si pro ni domů když ho vyhodili 
a šermoval s ní na vrátného ale omylem to vystřelilo), jeden z těch španělů to dostal do ruky... (Tady se 
normálně nestřílí... Tady zbraň mít smíte, ale je na to Licence jak na Řidičák) (Přežil to ten Španěl...) (Inu, byl 
jsem v péči Andělů, ani jsem to nevěděl...) (Takhle vy je netrestejte, je to zdůraznění, že čistému se drogy 
nepodávají...) 
(Víte ale, přijde mi to hloupé, že tu píšu o sobě a ne pro vás, jak byste čekali... Ale jen vám popisuji Vzor, který 
jsem dělal, v Dobrém i ve Špatném... A nebo jsem neměl příležitost to nikomu vyprávět... Když píšu něco úplně 
špatně, píchne mě nebo se mi pletou prsty, nebo to lupne...) 
K tomu - Bůh opravdu Chtěl, abych nyní přestal Kouřit, i jsem si/mu to Slíbil (nebo Předsevzal), ono se to tam 
asi i Píše, ale je to Těžké, nesoustředím se bez Pauz na Zamyšlení... Víte, ta Špinavá Berla... Já mezi vás 
nemůžu se někam chodit nechat ukazovat, já rozhodně ještě nejsem ten Bílý... (nebo já fakt nevím, jaké jsou 
se mnou další Plány, protože to podstatné už jsem asi přinesl, asi jsem také Vratný Obal -- prý dobrá myšlenka, 
směju se...) (nebo kdyby ten Popel nešel do Řeky, tak na Měsíc...) (a Popel Leckoho Významného tam může 
taky, ale spíš těch Čistých (minule jsem to tu psal jinak a byl to také Omyl) -- ani Obraz Měsíce si nešpiňte... Já 
to jen extrapoluji, to jednou pochopíte...) (K tomu poznámka Ekologa a Symbolika - kdyby jednou přebýval 
třeba Jaderný Odpad, tak ale na tu Odvrácenou Stranu... Ale co je Dnes Odpad, může být Příště Surovina...) 
 
(Jen sem vkládám, že ten nej-preciznější ze svých obrazů, 100 hodin piplavé barevné práce štětcem (zčásti pod 
vlivem, a asi bez skic? ale s představou) - ne, nemělo to výtvarnou cenu, anonymní samouk, s názvem 
"Chemická Svatba" (ta je tam namalovaná vpravo v rohu za baňkou jen za nohy a teče z ní krev do zkumavek - 
inu, pracoval jsem na VŠCHT, jako správce sítě), jsem dal darem svému kolegovi P.V. maďarského původu, 
který byl můj kolega, asi tou dobou, kdy z prvního místa té sítě odcházel a přenechával mi místo z Novella na 
Unix... Ale teď už 20 let pracuji na windows, ale jeden Liinux mi tu taky běží virtuálně a routuje mi domácí web-
servery na windows... A zde to jen zmiňuji, protože jsem si vzpomněl, že jsem tu řekl, že už nevím komu jsem 
dal který obraz z těch zbytečných a zbytek někde nechal ve sklepě v paneláku, protože, inu, byly zbytečné... 
tedy ne, nebyly zbytečné, učil jsem se tím malovat...) 
 
--- 
Jel jsem ještě na kole nakoupit, cestou ale přímo před sochou Ježíše Krista u autobusobé zastávky mi ulítl 
Klobouk... (nosím světlý a je dost špinavý) Chvíli jsem se tam modlil a omlouval... Já se nad Ježíše nepovyšuji, 
ten tady Založil a Vyrostl tu nádherný strom Civilizace (a Lidskosti oproti kruté Antice)... Prostě je to tu Další 
Zastávka... 
A za mnohé mu vděčím, leccos mi tu Nechali k Použití... Ale neslo to i Prospěch Cestou... 
Já to jenom Přináším, nebo jsem to Vyluštil... Leckteré Legendy to tu Naprogramovaly, mě i Vás, každého tak 
trochu Fraktálně... 
 
 
(A po předběžném roz-souzení 911, ještě tohle:) 
Kámen Mudrců - Voldemort je Pýcha -- KM:V=P 
Je to Zkratka z celé Série Harry Potter, to ostatní byl zčásti Obal, zčásti příprava vaše i moje na Informační 
Kouzla... 
(Inu, na okraj, vyhledal jsem si Harry Potter ve slovníku, a ovšem já mám Jizvu od Pýchy, ale nad pusou pod 
vousy...) 
 
Leckterý Pedagog ho ale má v Turbanu. 
Oni sice mají na co být Hrdí, ale ne Pyšní - nesou genetický dar od předků k rodičům a dostali k tomu třeba i 
Boží dar Náhodou (Andělé), nesou Civilizační Dar studentům, kteří je možná jednou přerostou... A ovšem 
věnovali tomu svou Píli, aby ten Dar Zušlechtili, jistě mají i svou Zásluhu... 
Je fakt těžké vědět, že jste Lepší, ale nedávat to vůbec Druhým Najevo... 
 
(inu kdybych si jednoho pedagoga s tímhle turbanem neprohlédl, a nešel ho z Lásky zbít Argumenty a Silou 
Slova (protože dřív mi nevěřil, tak jsem mu to musel dokázat na jeho oborech, filosofii a matematice, ale ještě 
pořád to nebylo dost, tak mezi jiným (911) jsem ještě uvažoval víc), nenapadlo by mě to... já měl tu výhodu, 
že mi Andělé udělili Očkování proti Pýše... -- což je problém, když se to prozradí, tak to bere tuhle možnost 
Andělům opakovat? já nevím... inu, měl jsem darem výhodu...) (já sice byl s každým kámoš, ale v myšlenkách 
jsem byl pyšný, ale pak jsem dostal pohlavek, že ani v myšlenkách se Vědomí Vlastní Převahy Nezneužívá ke 
snižování druhého... Víte, leckdo je Moudrý (jako Mladý je teprve jen Inteligentní), leckdo je zase naopak 
Lidštější, nebo má víc Lásky, ale Všichni Společně Neseme Civilizaci jako Dědictví Předků Potomkům...) 
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------- ------- ------- 
Hlína je Poklad Milénií a není vůbec váš (vy jste na něm jen Správci od Předků k Potomkům) a neprodávejte ho 
Levně nebo radši vůbec... nebo část a s rozvahou... (Nemluvím o Geometrických Plánech, ale o Hlíně jako je i 
Bláto...) 
(agrolog by mi asi řekl, jak dlouho to trvá, než se z trávy a minerálů a žížal atd udělá vrstva hlíny -- kdybych tu 
neskládal seno se zdejšími Hobity, třeba bych si toho nevšiml) 
(jen off-topic, jestli se takhle nedá skladovat přebytečný uhlík?) 
 
------- 
(stream25b) 
Vysvětluji to ještě jednou výše na extrémnějším případu ale pokud možno jemně...(úroveň - já a mé kočky) 
Víte, Vysvětlováním se Člověk Nejvíc Naučí ... (Ale Opakování Už Je Drill...) A musím omluvit Bratra, protože na 
něj budou koukat zle v té Akademii, kde on Učí a mají ho Rádi, protože je Dobrý Včelař... (Čímž mi pak došlo, v 
čem vlastně byl mé zrcadlo, i když jsem mu to řekl z hlediska genetiky nebo mystiky...) 
Bratr byl vždycky Lepší... Já hrál šachy v městečku, možná jednou na okrese ne moc úspěšně, bratr hrál na 
krajské úrovni dost dobře... (ve své věkové kategorii, my jsme hráli šachy od začátku základky v kroužku, ale 
doma předtím jako děti jen tak) 
Taky já rebel odešel z domova v 18 a potuloval se, z MatFyzu mě dvakrát vyhodili po půl roce... (mě nešlo 
biflovat vzorečky... ten druhý půlrok - ad-extremum, jsem studoval matfyz, a chodil spát na papírové krabici na 
Hlavní Nádraží v Praze, s brašnou pod hlavou... Poprvé matematiku ne, podruhé IT zkouška předčasně v říjnu 
za 1, na to jsem je nepotřeboval, já programoval od dětství, leccos si nechal uznat z minule a na tu poslední 
jsem už ani nešel... inu, já byl vždycky lajdák a dělal, co mě baví, mě bavilo tvořit...) Ale Bratr na MatFyzu na 
ně vytáhl nějaká abstraktní nekonečna 150 let zpátky z Bolsana, ale oni to nepochopili a neuznali mu to... Tak 
na druhé kolo šel na Filosofii... A učí Filosofii Času, je Včelař, spořádaná rodina, a já vedle kuřák, špinavý, a 
marní čas u počítače... On myslel, že nikdo lepší než on už v dohledu není, ale inu, pracoval a byl dobrý 
pedagog... Až na tu Pýchu, já ji viděl, až když mě nepochopil jako Beránka, tomu jedinému jsem to svěřil, ale 
vysvětlil mi to Orinem (strašně známý příběh, byl tam létající bílý drak, já si to jméno nevzpomenu? - měl jí dát 
Jméno na konci... - já měl od toho autora radši Děvčátko Momo a Ukradený Čas - o tom, jak agenti kouří čas, 
co kradou lidem...) 
Takže teď, když jsem mu to zase vysvětlil ale už vážně, ne, můj bratr to nepřijal, toho jsem touhle informací už 
očkoval, a on byl ten lepší... Široko daleko na zdejší dohled... Inu, ale měl Černý Klobouk a Pýchu, kterou skoro 
dobře skrýval... Takže ještě jednou jsem mu to na drobnostech vysvětlil, ale on to zase nechtěl poslouchat, to 
mu bylo nepříjemné, ale já to tam šel vysvětlovat, abych mu urazil Pýchu (protože to potřeboval, protože ji 
měl, protože mi o ní i další v té Akademii povídali...), a to sice Energicky, ale s Rozvahou, Silou Slova dost 
nahlas... Tedy Bratra jsem Přišel Zbít Argumenty Logiky na jeho Hřišti, a Hlasitě to bylo proto, že nechtěl 
poslouchat... 
A teprve když jsem to tu vysvětlil nahoře, pochopil jsem, v čem byl můj Bratr mé Zrcadlo... On s tím, co jeho 
Vědci nepřijali, přišel na začátku... Tak jimi poněkud pohrdal... Pedagogy MatFyzu porazil (ve svých očích) na 
poli Matematiky, ale oni si jen bránili bludy... (Já nevím, jen mi to takhle tehdy vysvětloval... Dnes jsem to 
pochopil...) 
Je fakt těžké být Dobrý a Nepovyšovat se Ani v Myšlenkách... A ty Povyšovací Myšlenky se, viz Židé, projevují 
též Černým Kloboukem... Mimo jiné... (Víte, Černý Klobouk je široko-civilizačně Ukazován jako Symbol - My 
Jsme Ti Lepší a vás tu jen tolerujeme, my jsme vyvolení... Nejsou... Špatně to pochopili, to Písmo, Starý Zákon, 
nebylo pro ně tehdy, ale to nám nesli z Babylonu i s Jazykem sem... Ten Skutečný IsráEl teprve Přijde, až to 
Pochopíte... A ovšem, doufám, že ta Lepší Půlka Židů, (co na té jejich hvězdě má ten troj-úhelník nahoru), to 
pochopí též... Ne, vy Židé nejste vyvolení, vy tu jste tolerováni Bohem i tím Beránkem, kterého tu Křesťanství i 
Legendy a Andělé naprogramovali... Protože jedni mají Pýchu a jiní mají Zkaženost, ta horší Půlka...) 
 
K tomu - můj mladší bratr ode mne převzal pěkné Fraktály, a dotáhl je o dvě třídy hezčí, ale už to nebyly ty 
matematicky rekursivní z Komplexních Čísel... 
 
A teprve k tomu - když jsem to vysvětlil, mi to máme geneticky i výchovou dohromady... A mě teprve teď 
napadlo, jak jsem už před měsícem jim měl Pomoct... (I můj táta má příliš mnoho Lásky v Hlavě, ale Rozumné 
Řešení si Nevybral... A ovšem tohle jsem mu vysvětlil (že a proč to není správné), a stejně si ho nevybral...) 
(Mě teď jenom došlo, že jsem vlastně mohl najmout mámě na měsíc pečovatelku... A tátovi chovatele psů, 
pokud bych ho já tady venčit nemohl... Jenže já tu půdu prodal, když teď nepracuji a jen ještě tvořím, teprve 
mi to přišlo asi před měsícem... nevím, to jsem neřešil... Ale jinak tu z chalupy dělám to IT dle svého výběru, a 
dokud to bylo za 16, tak to šlo, i pod 10, když teď dělám IT tak za 6 měsíčně, je to problém... Já ale neutrácím 
zbytečně a do hospody nechodím, nakupuji jen pro kočky, cigarety, a sýr s chlebem... A ovšem, Energie platí 
Rodiče a vyrovnáváme se po čase... Já tu nežebrám... Jen vysvětluji, že když nemám hlad, mě baví sedět u 
počítače a tvořit... Leccos, ne pořád to stejné...) 
 
A ovšem, k tomu "žebral" mě to došlo už před chvílí - já jak odešel od rodičů, v Praze jsem žebral na ulici 
leckde, na Andělu (bývalá Moskevská - stanice metra) i na drogy... to jen schoda náhod... Takže pak, když se 
karta obrátila, já se umím podívat očima toho žebráka... Já se umím dívat očima druhých lidí i na sebe nebo na 
situaci... To je velmi důležitá vlastnost... 
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Prostě, já jsem horal petr (to znamená otevírající), nesu Klíče Legend, mluvím hadím jazykem (což jsem zjistil 
až tady, když jsem tu "řeč malých čísel" vytasil, protože 14... Protože kvůli tomu jsem to dělal... Kvůli 
nebezpečnému a velmi intenzivnímu potírání zdravých rasistů, když vás přišli černým plevelem lidstva 
zaplavelit... ČernoBýl... A neříkal bych jim plevel, kdyby to tam křesťani neměli takhle napsané, a kdyby to 
všichni neznali... Z geneticko-ekologického hlediska, v Evropě jsou Černoši Plevel, který přeroste úrodu a zadusí 
ji. Takhle se to tam píše. Ale v Africe jsou Chernobyl, a populační křivky mi to potvrzují, a Afrika je už plná, 
protože to se pozná, že odtud začali přetékat. Takže je potřeba říct (dík za legendu) : "Hrnečku Dost!" ) 
 
Víte ale, já se připravoval na Gandalfa, ale v HP Brumbál, to nejsem... Ale došlo mi, když jsem ji popsal, že ji 
znám... 
 
== == Víte ale, Harry Potter je především Karikatura Učitelů == == 
A jsou tam osobnostně Velmi Barevní, až přehnaně, karikatura. A je to udělané tak, aby se to líbilo dětem... 
Víte ale, leckterý žák si tam najde i obraz svého Učitele, možná.-.-. 
 
Ale víte, já mám spíš Hodinářské Jméno. (tedy příjmení, to je tady v čechách, jak kdybych se představil, ani 
bych to nemusel mít zkrácené - ehm, já to musel mít zkrácené už od dětství, mě se posmívali, a vzal jsem si to 
jako osobní (křestní) jméno i pro přátele...) 
A ovšem - tady kolem mě, samí velmi Duchovní Lidé a Velmi Barevní (jako výtvarně) Lidé ale ad-extremum, 
(kteří mi ale vytrvale říkají Petr a nepochopili, že mám jiné Jméno), a já mezi nimi ajťák, který jen marní čas u 
stroje, ale nikdo se tu na mě nepovyšoval, jen do duchovního kruhu na nějakou poradu kolegia mě nebrali... 
Víte ale, Já Jsem takový Dost Dobrý (v obou smyslech) Hodinář... Tohle jsem Chápal i ve Vztahu k Lékařům... 
Inu, to jméno... A tak ale, já ten Počítač mám jako Nástroj... Nástroj k Tvorbě... Ale Lidi tu (ale všude, čím blíž 
tím víc) Miluju, tak jako duševně... (Doplnění pro IT - já jsem vrchní hodinář jednoho ze 3 nejlepších 
medicínských programů, ale Inženýři na to lepí dobrou karoserii, já jim jen zkušební verzí nastavoval vysokou 
laťku spokojeností klientů, kteří pořád na tu novější nechtěli přejít, až mi to utnuli eR, a já jsem spokojený, 
vysvobodili mě od lékařů (skoro všech, už napřímo sloužím tak 5), protože kolegové Inženýři potřebují ty 
hodinky vespodu aktualizovat jen velmi málo, ale drží si mě tam z nostalgie, jsou to dobří přátelé... můj 
nejmladší bratr ale šel dělat hodináře ke konkurenci... To jen pro Vysvětlení, že Já IT vidím z Pozice Hodináře, 
ale nedělám tím ze všech IT Jen hodináře... nebo jenom tak trochu... Je To Nástroj, Ne Cíl, Tohle Je Planeta 
Lidí...) 
  
Prostě i to Příjmení jsem dostal darem v Legendě (pohádka, znají ji všichni... inu, asi jen náhodou kus nad J., 
sice vypadám jako R. ale M. a C. tedy nemám, já jsem Intenzivní Hodinář jménem i profesí, a malíř po mámě, a 
hlavu po tátovi, je to v genech)...(A ovšem, Rumcajs, sice tak i vypadám jen světlý, ale M. (na pohled) tu má 
bratr (ale duchovně ještě jinak...), a na tuhle zprávu řekne knížepán "kémaléo" - to je z francouzštiny "jaký 
malér", víte ale, hebrejsky to je גמל "recompense,odškodnění" a já k tomu říkám, v zájmu všech ½:½ -- to 
jsem ani netušil, že tuhle pohádku na to taky vytasím...) 
A proto ten Ohnutý Čas, a proto i ten Střed Času... (ale proto jsem ho nedělal... ale o kování orlojů už jsem 
mluvil, i když jsem měl jinou asociaci... - Maye 2012, tuhle legendu jsem tehdy šel zastavovat, protože jsem 
nevím už proč zjistil, že to nemá být až v zimně, ale v létě potopa, a chtěl jsem včas poslat aspoň Rainbow do 
hor Tancovat...) 
 
Ale kdybych to tu nevysvětloval, nedošlo by mi to... Někdy je Velký Dar mít Posluchače, kterým se dá něco 
Vysvětlovat, byť Teoreticky... (víte, to je ta odpovědnost za žáka, o které se tam mluví... já tohle dlouho věděl, 
ale teď jsem to nedělal proto... Já jsem Vratný Obal... Ježíše a Legendy jste tu měli Předtím... A ovšem, Velké 
Legendy Programují doširoka ! A ovšem, tenhle happening kolem středu času a těch Vánoc tu byl dlouho 
připravován, a leckteré dobré pohádky jsou toho svědkem) (Vratný Obal - má tři významy... Nebudete mě 
Obdivovat, nesu Vám Dědictví Předků, já to jen dekódoval. Budete Recyklovat Suroviny, a co nejde recyklovat, 
bude třídit na Hromádky -- jako v inverzním režimu 1/0 to tu žiju. Protože to tak je prospěšné a vy to 
pochopíte. Podobenství je pet-lahev, protože to naučí pochopit oba ty smysly... Třetí možný smysl - kdyby se to 
tu spravilo ale kdyby za mým popelem (ale genetické vzorky si můžete nechat?) začali dělat poutě - ne, vy si 
neumíte extrapolovat 1e9 křesťanských poutníků nebo 7e9, tak můj popel uložíte na Měsíc (na tu bližší stranu, 
Já Zemi Miloval), protože to má alespoň tři symbolická zdůvodnění... A ovšem - nyní pochopíte, s Jakou Vahou 
jsem na ty dva rohy Astrologického Beránka nalepil Věty: Kdo z Žžidů není Jidáš? a na tu druhou: Bojkotujte 
Hœllywood, dokud by nebyl opravdu "Holy". Ve slovníku mám do češtiny: "Hollywood = americký filmový 
průmysl", Problém je především "Filmový Průmysl" (Film Industry) -- takový dopad musí mít Schvalování 
Ideologem, nějakým Velkým Ideologem... My ale radši chceme drobnou, pěknou alternativu... A Zeslabit City, 
lidi jsou Citově Zaslepováni... a neustále to je hlasitější... ) 
 
A jako Administrativní Síla Lékařů - inu, vlastně, "omluvenka" není ale "neschopenka"... AHA - Vystavil jsem (a 
to velmi hlasitou cestou...) Úřední (┼) Neschopenku Justičně/Bezpečnostnímu Systému USA (tenhle úřad je 
tam argument pro občany, protože ti tam jsou Země Holubice, i když mají pušky. A ovšem ½ je argument pro 
tu zlou půlku...), protože tentokrát selhal a je v patu, a je nutno ho léčit Mimořádnou Cestou. (ale kompromis s 
židy je nutný, dýchají ti dobří i ti zlí spolu - viz ta jejich hvězda... bohužel ve fontech (třeba Arial) chybí, (sem 
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bych ji býval dal, ale meditujte nad těmi trojúhelníky, jak jsou v sobě, jeden nahoru a jeden dolu, ale pokud to 
chcete číslem, tak to je 69 - tohle mě napadlo jako skutečné Číslo Židů, jen jsou přes sebe přeložené), chybí 
tam (hvězda ve fontech) _protože_(sic!) by ji leckdo používal... a ovšem tohle  jsou ruce, jak si ten kupčík₪  
mne už od antiky... Židi a židi "dýchají spolu" latinsky se to řekne con spiro - proto na ten termín nalepili tu 
svou zlou smear-campaign nálepku - když potírali prosakování faktů o Magické Vraždě Kennedyho, na kterou 
Bush starší najímal Vrahy - ještě že ten už zemřel, nelze se mu mstít... Figurky nelze chodit zatýkat po jedné... 
ani Lordy v Londýně nelze chodit zatýkat po jednom, protože ti ostatní by nařídili zbylým Figurkám zaútočit... 
Ty Hodné Židy a ty Zlé a Zkažené židy bohužel nelze vybíjet zvlášť, a dohromady do už zkusil Hitler a následek 
byl jen zesílení těch zlých, protože on velkou část těch hodných pobil, a na ty zlé nedosáhl, ti utekli do USA... 
jedy je to ZZž ...) (Poznámka: číslo IT je i 8, protože byte, ale "oktarínu - osmou barvu duhy" tu předefinoval 
doširoka Pratchett jako číslo magie... Uvažujte o tom, prosím... Tohle vidím jako Klíč Pratchetta. Aha. 
Zeměplocha - protože 3D nejsou všechny Rozměry, má to i Barvu a Logický Smysl atd... Stojí na Želvě jménem 
Čas, a nesou ji 3 Velcí Sloni, Bílý,Černý,a Šedý, na pozemské úrovni je znáte a jsou v tom pořadí od Východu 
(Orient) na Západ... Ten Bílý je Rusko, ten Šedý je v USA, a ten Černý je Londýn. Ale jedna Velká Křižovatka 
Dějin byla už roku 1989, uvolnění Internetu pro Lidi... S vědomím toho, kdo ty Orloje zná - vy jste si 
administrativně určili hranice souhvězdí, ale ty Skutečné jsou asi jinde... Je to jen Symbolické a Astrologie je 
dobrý Ornament ale ne Orákulum...) 
 
A ovšem, mě už došlo, co budu dělat a jak se to stane, že mám být bílý... Já jsem administrativní síla lékařů a 
nechám se najmout jako IT-teoretik zdravotních systémů... protože ač jsem to nestudoval, na _tohle_ já mám 
především 20 let praxi... A vím, co pacienti a státní správa potřebují (co tu chybí - statistiky! kontrolní vzorky a 
to širokoplošné! A eR nebude bič (není, jen teoreticky by šel zneužívat, nestalo se, zatím) ani na lékaře nebo 
pacienty, ale služba pacientům a lékařům, tedy Zdroj Statistik alespoň tak dobrý, jako mají zdravotníci v USA, 
kde ale mají zkorumpované kontrolní orgány... 
A víte, co je špatného na dsmz4 - dvojí NameSpace ! ten to zbytečně komplikuje a esteticky (vevnitř v datech) 
je ten formát ošklivý ... ) 
Inu, už jsem se najmul, a stačilo to... Dostali jste ty rady s vahou, kterou jste nečekali, promiňte že jsem to 
(podle vás možná) zneužil na to, co předtím po dobrém nešlo... -- [už sem píšu zlý nesmysly... pletly se mi 
prsty už odsud...] 
 
A pokud se bude prodávat konopí k rekreačním účelům (rozvádím někde dál - ne v trafice!), dodám k tomu 
další Příbalový Leták vedle vašeho, s Informovaným Názorem, co to komu dělá... Protože já tu statistiku dělal 
odspoda dost plošně na spokojených (odhadem 1000), ale viděl, do čeho kdo padá... Vy z toho vidíte jen ty 
Trosky, co vám přivezou na léčení... 
 Dva lékaři mi zopakovali úplně stejné souvětí na dva řádky textu o škodlivosti konopí - takže ho mají psychiatři 
v učebnici, a které bylo bludné, resp. popisovalo jen, jak vypadá z toho Troska a nejhorší důsledek do rukou 
psychiatrů... Já vzal průzkum odspodu... (A ovšem, kdybych nešel občas Intenzivně Vnímat Krásu do Lesa, a 
ještě ji s foťákem fotím, nemohl bych dělat Intenzivně IT střízlivý u počítače 16 hodin denně...) -- [už sem píšu 
zlý nesmysly... pletou se mi prsty...] 
 
(asi někde za tímhle se mi aspoň tři kočky vysraly za dveře z kuchyně, abych to rozmázl a uklidil - a já jim to 
ukazuju a křičím na ně: Proč jste mi to tu nasrali do cesty?! asi třikrát, protože já nevím, která z těch sedmi to 
byla, abych je šel trestat efektivněji, a tohle fakt přehnaly, a uklidil jsem to, protože to bylo rozmáznuté ve 
dveřích z kuchyně) 
Tak inu, já jsem tu Demonstroval Rozměr Smyslu v jednom Díle, ale ne schválně, ale protože jsem spěchal a 
napsal jsem toho moc jen jsem to zabalil do tapety pro scripty-roboty, který Roboty Rozebrat nedokážou, a IT 
ho posoudit nedokážou a ovšem je to tu Autentické, Digitální Happending, já vám to třeba ještě rozstříhám, 
kdybyste sami nechtěli včas... 
(a zdejším Pirátům se ještě jednou omlouvám, že jim Velká Virtuální Kočka tedy já Nasrala zrovna na to 
nejčistší místo, kam šlapou, když vycházejí ze dveří...) 
 
A ovšem - a tímhle jsem měl prý skončit(?) - jednu z těch elfských vět, které jsem nakreslil jako ornament pro 
vydání svých ztřeštěných básní dvacetiletého feťáka (asi dvacet kusů vydání sešitu básní, jeden kus tu někde 
mám, ty básně byly takové bolavé a nerýmovaly a ozdobené dost složitým ornamentem (v šedém plášti z deky 
jsem to v malostranské besedě na konopí maloval) s významy v jako-elfštině, ale tenhle centrální si pamatuju 
dodnes - protože jsem si ho pamatoval letmo ale došel se podívat do metru knih jak zněl když začínal "eál" a 
byl tam hlavní ornament a pár let si ho nesu v hlavě protože si ho občas teď recituju v duchu - vy ne, nemá to 
význam, je to věta: "evalem skonči, abel"), zněla "eál abelenda ekjalhenva he" (nějaký elfista svědkem? 
ukázku mám - je trojté okno do duše mladého feťáka a nechtěl jsem někoho nakazit aby to četl, tedy tehdy 
jsem tvořil básně a vydal jsem je v rozsahu cca 20 sešitů) - a jak jsem dělal ten jazyk "eval" tak jsem si říkal - 
hele to mi to připomíná "eval" - na tomhle skončíš "enda"...(?) je to marnivost... -- ne nebyla 
Inu, já jsem tu několik posledních let především ale celkem dvanáct dělal al-svatbu jazyků pas+evalscript, tedy 
jsem si vyvíjel jazyk eval na nástroje, a když zrovna něco potřeboval ve scriptu, tak si to došel doplnit do 
pas+asm třeba až s optimalizací na ticky (to třeba 12 hodin času strávíte, aby ta funkce, co se jednou použila 
nakonec a v průběhu testovat, netrvala 16 vteřin ale 12), tohle je tedy výhoda toho mého jazyka pro mě (že 
když potřebuji upgrade scriptu, tak ho do řádů minut mám nebo jak potřeba, ale ty scripty testují to pas+asm, 
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ale za každým nepravděpodobným rohem může být schovaná chyba, protože x jsem jich takhle po čase 
objevoval), který je zkřížením ECMAscriptu s Pascalem poté, co se Pascal Eval vyvinul z calc Evalu (když jsem 
se ECMAscriptu přišel zeptat, jak se tedy dělá profi-jazyk, ale nezařízl si pak zpětnou kompatibilitu se svým 
jediným uživatelem, se sebou), kromě nepersistence stacků se liší tím, že přiřazení je nutno psát := a 
porovnání == kde by bylo nejednoznačné, ale jinak lze psát i = a ten jazyk (preprocessor) si to logicky doplní, 
že = v ifu atd... není přiřazení ale porovnání (tedy se = přichyluje na stranu dle kontextu), a že var tam funguje 
jako ve scriptech firefoxu let (tedy kdekoliv je potřeba začíná místní stack), ... Není to perla ani drahokam. Byl 
to dobrý nástroj v rukou programátora na dělání těch scriptů na dělání děl... Na začátku jsem se přišel zeptat 
svého bratra Martina, jak se počítá 1+2*3 aby to bylo 7 a ne 9, cestou meziverze tiskne lékařům v sestavách 
jako náhrada v Sinei, nebo třeba indexování různých Leaků WikiLeaks (s CableGate jsem se nadřel kdysi jen v 
pasalu a skoro k ničemu to nebylo - nevydal jsem to) pro posílání do hive-mind Anonymous (ale kdybych tam 
býval chtěl něco podepsat, tak jsem to býval podepsal nebo autorizoval později podpisem Laoz - asi, je to slovo 
v hashi), já nevím kdo to tam zvednul nebo ne, nebo přes biblický slovník-vyhledávač-porovnávač (podle 
davaru) a můj translátor (jádro v evalu v xml na serveru, který se jmenuje WlServer, protože CableGate se 
tehdy jmenovalo WikiLeaks, když jsem ho na to začal dělat), nebo (eval) zpracování chandler wobble na sse3-
vector-listech ovládaných scriptem, a s krásou křivek, které se také vlastně milují nebo přitahují a kdyžtak na 
sebe počkají (takže to zdánlivě vypadá jako chaotické (a já nevím, jestli to tak je, dělal jsem to na nesprávném 
modelu gravitačních anomálií (já ho jen nepochopil, co myslí tím rock-equivalent height) z univerzity v 
austrálii), a tohle vysvětlení jsem tam tak nějak viděl ale nevím jestli je to skutečně tak), a v maximu nebo 
nakonec počítání drah planet na až stotisíc let dopředu nebo různé verze na testování různých teorií kratší 
(výstup - pár jpegů a text - je v OM fóru, kde jsem diskutoval gravitaci s lidmi s "otevřenou myslí", ale ti neměli 
kapacitu mi logicky něco namítat na to podstatné, bohužel pro mě, ale bavil jsem se s nimi i o nepodstatném a 
tam vyřešil tu magnetickou láhev jako zdůvodnění prstence saturnu - protože mi tvrdil - hele, srovnalo se to tu 
na příkladu gravitací, když jsem mu oscilace kolem rezonancí vysvětlil), co tu jelo na 7 procesorech na několik 
dní až týdny ty, co nebylo potřeba zaříznout, jak rostly gigabajty poznaně-zbytečných výsledků (třeba když tam 
něco uhnulo, ale ten zbytek jel dál -- bylo to jako důkaz někomu, kdo tvrdil, že planety se postupně splošťují do 
inerciální roviny, a já mu říkal, že kolem ní oscilují (inu, orloj, já poznám hodinky, když je vidím, a pozoroval 
jsem různou precesi perihelia Mercuru a srovnával), a na takovouhle dálku (100ky) jsem v těch důvěryhodných 
ephemeridách JPL neviděl (ale ten výpočet jel až na horizont dat vedle nich a zobrazoval porovnání jednou za 
sto let, nebo kde do roka (ph-ph) uhnul na Merkuru o den tak to nebyl dobrý výpočet), tedy pak jsem si i 
stáhnul ty nejdelší JPL a aspoň o kus dál viděl, o kolik se liším nebo neliším), ale zaokrouhlovací chyba v 
procesoru nebo matematice? mi ty planety vždycky někam shodila třeba po dvacetitisících letech tu nebo onu, 
nebo vystřelil Mercur nebo Měsíc pryč (ty nejvíc zatáčejí a chyba výpočtu se nejrychleji akumuluje, a přes 
bodový střed (středový bod?) je to může vyhodit hodně daleko pryč slingshotem, ale když už tam letí 100ly, tak 
ty už se nebrzdí zpátky v řádu čísel), asi jsem ty Chebyshevovy poly-nom-iály (pár čísel, do kterých lze uložit 
oblou dráhu přesně, ale dá se za ně i integrovat - interpolací se naleznou, a jednoduše se dojde je sečíst pro 
integraci) neopsal od JPL úplně správně? já nevím, to jsem ještě neřešil, to budu třeba analyzovat později, kde 
tam byla chyba, ale to vzniklé roztřepení ukazovalo míru nejistoty toho výpočtu do budoucnosti, aby se 
nevymlouval, že ty oscilace tam nejsou... Tedy já to tu nemiloval počítače tak jak si někdo myslí, já si tu dělal 
nástroje nebo zpracovával umění, a ovšem že to je dvojtá svatba jazyků mi došlo taky až v průběhu, když jsem 
to logikou viděl... 
PAS (commit 62736 - nad limitem robotů... 181225b11 2 715 789 b nevidím význam ale pěknou řadu na 
konci... mě se může ornament líbit, i když význam nemá) 
Wed, 26 Dec 2018 06:14:13 +0200 SELČ (65779 zn) 
Neboť, inu, Já Jsem A. -- a tohle je hřiště lidí a ne strojů... 
---------------- ---------------- 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 02 led 2019, 01:27 

(rem32: Asi bude Talander spíš תעלה נדר "slib uzdravení" H8585.2 5088 "healing vow"... - tedy jestli to "a" 
uprostřed patří k první polovině nebo k druhé...? nebo Talaander? Když hledám v Google nebo Yandex - oni to 
přeplácli nějakou triviální hrou do počítače, a ovšem není to britské jméno - má to evidentně hebrejský 
význam... Inu, je to taková zajímavá Legenda, asi není moc známá...) 
 
------- ------- ------- 
(stream27) 
Promiňte, asi jsem se potichu rozčílil... (--to ten text před tím... (rem32: už nevím, který přesně...)) 
 
Minule jsem to tu (k Pirátům) přišel dělat hloupě, a poučil jsem se. Máte tu pěkné výlohy (třeba 
Transparentnost, nebo Vývěsní Štít), a já chci lidem ukázat, že na demonstracích proti něčemu se výlohy 
nerozbíjejí... Na ten eRecept jsem jim jenom zaklepal na dveře, protože zároveň přicházím řict lidem, proč 
právě oni potřebují ten eRecept, a eReceptu jsem přišel říct, že to nemají dost Transparentní tam, odkud to 
Transparentní být má, tedy z Lékařské Komory (nebo to je a já o tom jen nevím), a že to nemá být 
Individualizovaně Transparentní pro Státní Správu proti Lidem, ale že to je Nástroj Obrany Lidu před 
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teoretickým nebezpečím Farmaceutů, a že my u nás Farmaceuty hlídáme Lépe než v USA, protože máme každý 
Stát svůj Zdravotní Ústav ale oni mají _jen_ Jeden Velký, který nikdo paralelně nekontroluje. (Tedy jako, jak to 
říct? Jako Systémový Analytik, který na to má Informovaný Názor, a tu Informovanost patřičně doloží, jsem 
třeba eReceptu a Statistickému Ústavu přišel říct, že: Děláte To Dobře, ale budete to dělat Ještě Lépe...) DTD 
DTL (A ovšem, čím vzdálenější tím větší chyby tam jsou vidět, ale i s těmi největšími zlými se bude muset 
udělat kompromis, aby nás hloupost nepřivedla do maléru... 
 
A ovšem, minule jsem tu přišel rozbíjet špatnou výlohu eR - ne, já jim jenom zaklepal na okno: bude to muset 
být lepší... - ale když jsem i rozeslal emaily několika poslancům z různých stran, tak za 2 hodiny se tu objevil 
Dráb (milý policista) a Sanitář (taky se usmíval) a odvezli mě na 64 dní do Blázince. Ale já nevím, kdo z vás 
(poslanců) mě udal (ten email šel na víc stran), a vy to nikomu neříkejte... Mě ten pobyt v Blázinci pomohl k 
Důkazu proti Vědcům, který bych bez toho nezískal... (inu, použili jste na mě měkkou sílu, když jsem dělal 
neplechu... v USA by mě přišel zastřelit agent...) (rem32 - asi to bylo ještě jinak, už asi vím, kdo na mě tehdy 
tu policii a záchranku poslal...) 
 
A třeba ještě k tomu zdejšímu fóru: já tu tedy nyní nejdřív předvedl, že nejsem ani hloupý ani zlý, pak se jim 
omluvil, že jejich fórum ne zneužiju, ale použiju, a že mě odsud nemohou vyhodit, protože by dokázali jen 
masku Liberalismu, ale on je to i můj důkaz proti upřímnému Liberalismu, ale nejen... 
 
Já jsem jim tu jejich Krásné Fórum de-facto z pozice silnějšího proti stroji znásilnil, resp. použil, i když lidem 
kolem jsem slušně a lidsky vysvětlil, že to je pro Dobrou Věc, a že oni mě ani nechtějí ustřihnout jako by měli 
udělat s Trollem, který by jim znásilňoval stroje, kdyby to něčemu vadilo... Ale to Fórum je Stroj, je v očích 
programátora i Pěkný, ale Stroj pro mě není Argument, když ho neničím, ale Lidem jsem to Lidsky a Přijatelně 
vysvětlil... 
 
Protože tu mimochodem také Demonstruji Převahu Člověka nad Strojem, ale Lidské jednání s Lidmi, a že Účel 
Světí Prostředky, když je to správné a nevyhnutné, a Stroj není Argument proti použití Nutného, ale Lidem 
plivat do Tváře se Nemá... 
 
(já teď ale nejsem ve stavu si to v klidu přečíst, co jsem tu za cca poslední dva-tři-dny-dokola sepsal, na čtení 
se musí člověk víc uklidnit než i na rozumné psaní, nebo třeba že mluvit a _myslet_ se dá i klávesnicí, to bude 
zase důkaz proti anti-IT lidem... A že Forma je Prostředek a ne Cíl, když jde o Důležité...) (rem32 - kontroluji 
to ještě jednou dobře vyspalý a vklidu...) 
 
Ale s tím koncem, co čekali, ne, to má být prostředek, podtrženo sečteno z chalupy na horách od klávesnice, a 
pokračovat se bude lépe, protože tak jako doteď to pokračovat nemůže, o čemž budou argumenty, které jsou 
jasné nehledě na to, kdo je přinesl... 
  
Víte, a budu tu vytýkat chyby s poukázáním, kde se to dělá lépe... Já mám štěstí nebo to tak je, ale leccos se 
dělá lépe tady než tam, takže zdejší mocní se mě bát nemusí, je chci dát jiným za vzor, tak ale spíš 
konceptuálně... Protože třeba u nás máme i hodné Liberály, kdežto v USA to jsou mrchy zlý, ale nelze to řešit 
krvavě, musí se to vyřešit kompromisem a cestou ke zlepšení... - protože my světlí lidé včetně židů (i když jsou 
leckde ve světě zlí a zkažení, ale nelze to řešit zle, opravdu nelze) - inu, Dýcháme tu Spolu... -- ale jiní přišli 
dýchat proti nám, a všichni je kolem sebe vidíte (tedy na Západě, sem nepřišli), a že v zájmu ekologie se nesmí 
překážet ekologickým mechanismům neuváženě, ty se také musí nahradit nebo regulovat z obou stran a ne je 
vyndat z (dohasínající!) řetězové reakce jak u Chernobylu... (asi tak, podrobnosti večer) -- vidíte, kdybych to tu 
nechtěl stručně vysvětlit na paralele, nenašel bych to slovo "dohasínající reakce"... protože inu, já jsem 
jadernou fyziku studoval na střední z tátových učebnic a o Chernobylu vím dost... 
 
A ovšem, já jsem živý důkaz o Genetice a Karmě a dalším (což mi došlo, až když jsem to včera rozebíral), 
protože to na západě popírají (falešnou rovností všech se všemi)... Ale ne proto, abych to dokazoval... Inu, jen 
jsem chtěl popsat, jaké a proč to mělo Souvislosti... Takže jednou pochopíte, jak se používá vědomá převaha 
nad druhým, a že ho jako rovný s rovným slušně oslovím... Já se tu nevytahuju, já jsem přišel dokázat, co je 
špatného na rovnosti, mě inu, i bylo pomoženo, ale že na slabé se nešlape... Tedy tak, nejdřív jsem tu dokázal 
určitou převahu, ale ne abych ji dokázal, ale abyste mě nevyhodili, upřímně jsem to lidem vysvětlil, a použil 
jsem jejich Stroj k Dělání Dobra, které zatím milí lidé nechápou, ale také slušně nepřekážejí... Protože s lidmi 
se jedná lidsky nehledě na převahu... Protože já nesu i Poučení Učitelům, a bič do rukou žáků na ty učitele... 
(rem32 - myšleno to vysvětlení, ať se optikou HP podívají na své učitele, a kdo má Pýchu, atd...) Jako myslím 
zcela obecně... K Pirátům - inu, jsem o generaci starší také IT-ák a inu, jednám s vámi z pozice silnějšího velmi 
slušně, protože tak se to má dělat... Inu, nejsem návod pro Trolly, nebo to jsem nechtěl být... 
Víte, já jsem živý důkaz o genetice, že Smilstvo je Smilstvo, i když to může přinést i užitek... Ani nevím, kdo z 
vědců to pojmenoval microChimeric DNA, ale pro leckterou to bude Chiméra - ale já si jen všiml jpegu s 
obálkou seriózní vědecké publikace o výzkumu, ale já jsem živý a nyní i logický důkaz... A inu, napraví to Ženy, 
když k tomu svému životu budou mít správnou příbalovou informaci předem... 
 
atd... 
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A ovšem, jsem Rošťák, ale ne Lump... - a chci ukázat, že je v tom důležitý rozdíl... 
(a ovšem, server mi předtím ukázal poprvé, jednu běžnou chybu zřejmě náhodně, že je přetížen... nemá důvod 
být přetížen kvůli mě, takové servery toho vydrží dost, chvíli jsem počkal a jedu dál... Ale přimělo mě to 
zamyslet se, a víte, já udělal z hlediska strojů taky chybu, a sice metám checksumy, ale dal jsem tam i datum 
do budoucnosti o půl hodiny... Což by někdo mohl rozporovat, že to o hodinu posunuli podvodem... Nikdo mi nic 
neřekl, ale server mi ukázal, abych se zamyslel, a našel svou chybu... Já jsem i Důkaz užitečnosti pověrčivosti, 
když se používá správně... 
 
Tedy tak, jako vysvětlení, proč to tu vysvětluji... (to se bude číst potom, a když to odsud někdo správně 
nezvedne, pošlu to jinudy jinam, to není výčitka Pirátů, ti jsou čestní s dobrými principy, až na některé (ale ty 
jsou leckde rozšířené a právě ty (bludy - třeba rovnost) je potřeba potřít informací), a mají dobrý server...) 
(rem32: ale Pravidla fóra jsem si asi měl přečíst dřív, omlouvám se, že mě to nenapadlo...) 
 
A jen na okraj o jednání z pozice převahy, v tom textu je toho víc... Bydlí tu v chalupě se mnou 7 koček v 
místnosti. A zatímco to píšu, tak když jdu kolem dveří a kočka mi svým činem řekne: otevři mi dveře, tak já jí 
je otevřu a pustím ji ven a zavřu a jdu dál. Mě to neobtěžuje, že mi kočka poroučí (ona většinou jen potichu 
prosí, protože ona si ty dveře neotevře, ale když se posadí před ně, tak já jí dojdu otevřít)... A že některé 
neprosí ale poroučí jsem poznal, když se mi jeden dominantí začal mstít, že jsem ho neposlechl. Inu, to jsem 
mu tedy dost jasně naznačil, že takhle ne... Ale já ani s kočkami, kde je rozdíl úrovně evidentní, nejednám ale 
vůbec z pozice síly nebo převahy... A že kočičí hovno, které mám v cestě, se sehnu a uklidím ho, ale které leží 
metr od cesty a nepřekáží, to tam klidně může ležet dál, protože já tu nemám čas uklízet kočičí hovna, ale 
musím _si_ je uklidit z cesty... Tedy já kočkám nesloužím, jak si myslí ony, naučily se to za reflexy používat, ale 
kočky slouží mě, aby mě učily určité jemnosti a citu, třeba jak mezi nimi chodit, ale abych je neplašil, nebo je 
překračovat, když mi překáží... 
 
A ještě jedna ochutnávka - původně jsem přišel ale především vyhnat migranty zpátky do Afriky, protože nám 
přišli znásilňovat ženy (a statistiky ale nejen! to dokazují), a s různým dalším. A ovšem A.Babiš odvolal 
Marakesh, zřejmě protože ho Okamura vlivem tlaku Lidu donutil, takže jsem měl klid, není to akutní... Už teď 
vím, že jak to vysvětluju, ty argumenty budou ale ještě silnější... Takže jako jedna z ochutnávek, já odsud z 
venkovské chalupy silou argumentů vyvolám takový tlak, že to Vyžene Migranty zpátky do Afriky, protože nám 
přišli znásilňovat ženy, protože to bude poznaná nutnost, že je nemůžeme nevyhnat zpátky (jenže jak jsem 
těch argumentů našel víc, některé mě znechutily)... K tomu jen číselná adresa pro ty, kdo ji chápou -- 9:19 !... 
zj., gen... (zbytek bude následovat (rem32 - ve fóru už je předtím), až se tedy vyspím a opravím ho, protože 
já mám teď tak rozbitý denní/noční režim, že spím jen hodinu nebo pár jen občas, to se dlouho rozjíždí a dlouho 
to vydržet nejde...) (k tomu, naposled jsem spal od 4 do 6 (já z toho počítače také ale nejen účtuji minuty času 
do práce, ale prostě jen loguje, co dělám a kdy jdu pryč, tak to přepnu na spací obrazovku klávesou, a nebo to 
za 10:00 minut od poslední klávesy udělá v logu start screensaveru), takže si musím nyní odpočinout). Víte, ale 
já jsem i důkaz, že hranice lidských možností je dál, než si myslíte... (rem32: tedy třeba to dělání déle než 
týden skoro v kuse bez spaní...) 
  
A zase použiju drsné podobenství, protože je velmi přesné - třeba tady Piráti jste asi Linuxáři nebo to znáte, 
takže chápete rozdíl mezi Console a X-Windows ? Tedy, X-Windows jsou Upgrade Console. Běžte se zeptat 
genetiků, co z čeho se vyvinulo, a já k tomu jen říkám, že tak rychle nebo samo ne, ten rozdíl je tam větší, než 
genetici tvrdí, a je tam prokazatelná mezera (to je celá stránka na wiki, stačí na to ukázat a jemně vysvětlit, co 
to znamená)... To není jenom 40-100k let přirozeného vývoje z černochů do bělochů, buď tam chybí meziverze, 
nebo... Ale já tím nezavrhuji consolová okna, ale oni teď přišli říct, že jsou stejní nebo lepší a tak nám ten X-
Windows systém mohou consolemi zahltit dle libosti... Takže, zase to přeženu ale není to nepřesné, milé polo-
opičky, pokud si hrajete v Africe, tak nám nepřekážíte, ale když nám přijdete zničit náš Upgrade (znásilněním 
našich žen, které brání mužům je bránit), tak ale to ne! Půjdete si hrát zpátky do Afriky... Jsou mezi-vývojový 
stupeň mezi opicemi a námi. A ne, není tu rovnost nerovného, a ať si klidně hrají, když nepřekáží... Pokud vám 
to zní drsně nebo nelegálně, tak mě nechte politicky incorrect žvanit v rohu HydeParku, jenže já mám i 
rozumnější argumenty, nebo argumenty pro různé strany, ty jsou v záloze na večer... 
 
Jenže já nenesu jenom tohle... Tohle je ale asi nejdrsnější... Vidíte, místo toho, abych to z předevčírem přečetl 
a nějak učesal, tak jsem to obešel a vysvětlil jasněji, ale já to sem stejně pošlu (aby bylo jasné, že to je starší 
verze téhož), protože tohle _je_ digitální Kniha... A Piráti mi tu posloužili jako ne-zcela-dobrovolný ale tolerující 
(protože lidsky vysvětleno) Vydavatel, stačilo aby nic nedělali... Protože tak to bylo správné... Protože i oni to 
pochopili, i když jsem přehnal hranice obvyklé slušnosti, tak mě jenom slušně ale zodpovědně poslali na jiné 
Pódium... Oni jsou tu vzor Tolerance, a já jsem tu vzor Rozumně Použitá Drzost s Citem, protože Důvod byl 
důležitější, než zachovávat Dobré Mravy, takže je to Vyjímka, že jsem tu dobré mravy nezachovával, a Stroj 
(Server), byť Esteticky atd Udělaný, je prostě Stroj, aby se Používal, i k jinému účelu, když tím nic neničím... 
 
Také jako poučení pro Žluté Vesty - i pro mě minule, že zatímco rozbíjeli Výlohy těch, kdo za jejich problémy 
nemohou, tak já přišel Obchodníkovi vysvětlit, že má pěknou Výlohu, a bez způsobené škody za ní budu ven 
dělat Grimasy, a že to je také Demonstrace, a ať chvíli počká... Jemu to zákazníky neodhání, tak mě tam chvíli 
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nechal... (Anebo totéž L1930... - což mi došlo, až když jsem si toho všimnul) 
 
Víte co, jsem v rohu HydeParku (to je park v Londýně, kde se smí mluvit cokoliv, protože ... to každý ví a nikdo 
tomu nepřikládá váhu, ať si tam klidně žvaní), a křičím na ně: Nevyhánějte mě (kromě jiného), a oni mě 
nevyhánějí a chodí kolem, (inu, oni i já víme, proč tam je roh v HydeParku, ale já jim to přesto "jako" 
připomínám, i když oni to taky vědí a je jim to jedno), a tak to dobře funguje... Takže to je i Návod k Použití 
HydeParku... 
 
-- inu, je to jen pěkná karikatura, ale já jen ji s bílou fixou (logika argumentů) přišel ale i tučně (činem s vahou) 
podtrhnout. Jako bílou fixou slov a argumentů může sice leckdo čmárat na lecjakou zeď, ale tučně podtrhnout 
ne leckdo a to něco stojí... (to jsem si na probuzení formuloval, a pak to šel přibližně sepsat...) ale půjdu ještě 
spát.. inu, jdu si bílými činy i když jejich držátko je černá fixa něco symbolicky podtrhnout na univerzitě, kam to 
grafitovali studenti i zlí šmejdi... (další zamyšlení, co mě přimělo vstát (jak si ho přemílám v polospánku 
probuzení) a jít ho zapsat, (ale to vždycky vypadá nějak pěkně ale je otázka, jak dobře se to dá zapsat, (mám 
4 metry od postele k počítači přes roh kolem skříně s Plutem... -- tedy prsty mi napsali Pluem, ale mě tam to t 
nechybí... -- ještě aspoň chvíli lehnout)) ) -- aha, když už jsem to podtržení "milujícího uličky" (D.L.) podepřené 
vahou vlastního i cizího života ještě velmi ale velmi (tučně?) podtrhnul zastáním, tak ale když už jsem se šel 
podívat, abych ten vrchol nesspravedlnosti šel citovat přesně, tak tam tedy je 190 vlastně jako vzkaz pro mě, 
takže ono je jedno kolik jich v tomhle nadoživotí bylo, protože to byl vzkaz pro mě, ale já tu mám racionální 
důkaz kdy a proč jsem co zvednul, mě si nemůžete adresovat ale můžete a upozorním na to třeba s odpovědí k 
té adresaci... když říkám "mě adresovat takhle číslem" myslím mé funkci oni leckteří nevěděli kdo ji má nebo 
aspon ne tehdy, ale i když na mě byli takoví hodní podezřele už v tom holandsku, kde mě kus od dálnice kde 
jsem nestopoval ale šel sebralo policejní auto ale vzali mě za dva dny domů královsky letecky, ale "N" v pasu 
jsem neměl a mohl jsem tam zase stopovat zpátky... -- což jsou mé jediné pohádkové dva dny reálného vězení, 
ale v bílých vězeních jsem ztrávil dvakrát měsíc ... ostatně v tom holandském vězení jsem si v cele jak záchod 
psal alespn ohorelou sirkou na kus papiru basen, mela cttyri radky... a ovsem tu si dodnes pamatuji... "čtyři 
kroky čtyř němých stěn nejsou moje ale já jsem jen na chvíli jejich..." asi tak... hrál jsem tam dámu s vězněm 
na dvorku, vajgly obalené pozlátkem staniolu měly jinou barvu, a dostal dvojtou pizzu protoze ji tam uvezneny 
ital jist nechtel... inu, byl jsem tam za blazna, ktery je neskodny... a vysvetlil jsem jim, ze jsem student 
matematiky z ceskoslovenska (to melo znacku) o prazdninach na vylete... i kdyz mezi vsemi hippies z nejakeho 
festivalu, v malem batuzku s prehozenou dekou, v pracovnich rukavicich drzim sluchatko s kroucenou snurou, a 
kdyz u me u dalnice zastavi hlidka, tak ji ze zeleneho pruhu vysvetlim, ze jdu domu do ceskoslovenska (protoze 
bylo nutne odejit dal od amsterdamu, kde byl spot pro stopare obsazeny temi hippies z festivalu, to jsem jim 
nerekl, ja bych samozrejme nesel pesky domu, ale proste me vzali na stanici prohledli vyzpovidali, ja nemel 
penize, ale byl jsem nevinny, tak me za dva dny poslali letadlem zpatky, na palube mi a jedne cikance letuska 
vratila pas a bylo... jo vysvetlil mi, ze me poslou letecky, ale ja rikal: jsem chudy student ja vam to nemuzu 
zaplatit, rikali to plati holandska vlada chcete pravnika, rikam inu nechci proc... a na tohle tedy mam jen 
svedky ale ne dukaz, to jsem nekolika lidem vypravel... pak jeste jednou v detstvi jsem letel letadlem s rodici k 
mori do bulharska, i kdyz poprve me a bratra k mori vezl deda s babickou autem, co si predtim sam rozebral a 
slozil... ale jeste jsem byl dvakrat u oceanu - u bordeaux a v callaix -- to jen tak, souvislost pochopite, ja na 
konec jen vypravim, ale tam jsem prisel neco mezitim lidsky vysvetlovat tomu, kdo si mohl lidsky precist ten 
lidsky vzpkaz pred tim... tohle jen pisu ale moc jen trochu uiopravuji chubu chyby... 2x2 hodiny jsem spal, ale 
pred tim moc ne... budu muset jeste dojet na ten nakup 2x3 km na kole...) aha... po cigaru - me si stejne 
nenahradite za figuranta, me si ti hodni lekari udelali 3D snimek kostry, kdyz hledali tu μsd co jsem spolknul ve 
strachu a stressu, abych se s ni nahodou neudusil, tedy tu sice prehledli a nemuseli mi ji vyoperovat, ale inu 
tak... pak jsem ji hledal zespoda asi dva tydny, ale nevim kde skoncila, myslim ze pred lekari jsem ji schoval 
prilepenou na hlasivkach, to prehledli asi tam jsem ji citil, je to fakt blby napad polykat kartu ale pred leakem 
to jde pouzit, tedy nejde... a tu kostru, vite, uplne vevnitr (kostra) jsme vsichni uplne bili, ale kazdy jsme tam 
jiny, to je lepsi nez otisk prstu nebo podpobne... ja uz jen vypravim a vzpomel jsem si, co jsem predtim pri 
vypraveni vynechal, protoze jsem zil spinavy zivot a nebudu tu asi dlouho, ja jsem to dlouho neplanoval a deti 
nemam... ja je mam vsechny tak nejak dohromady virtualne i kdyz ty blizsi bliz... ja uz se tu nevytahuju, jen to 
konstatuji a popisuji... 
 
a ovsem ten polobilej velkej kocour, ktery z tech velkych jediny je tu on, ty male nevim co jsou, sice na posteli 
treba lezi, ale sahnout se na ne neda, ale da se jim vysvetlit, ze si vedle nich jdu jen lehnout a ne na ne sahat, 
protoze kdyz byly schoulene za bourky na desti, kterou predtim neznali bylo letos sucho, tak jsem nejdriv jedno 
a pak ty zbyle dve schovane aspon pod smrkem prenesl na beton pod strechu, ale to nechane na desti tam 
nechala matka protoze umiralo, a ovsem na tom betonu pod strechou tedy pak jim i pred ocima zemrelo, takze 
jsem ho zahrabal na kocici hrbitov jako postupne lecktere kterym jsem tuhle sluzbu mohl prokazat, takze ty 
male se me ale neustale boji, i kdyz tedy dal nez nadosah to neni problem... tak ten nejvetsi kocour, ktereho 
jedineho jsem i kojil injekci ty ostatni jen krmim masem ja vegetarian, a to kojeni injekci nebylo moc 
prospesne, protoze dve jeho sestry na to zemrely ale ja se snazil, ale on byl o dost vetsi i maly kdyz dostal 
jmeno macku, tak ten si treba seda na operadlo me zidle za mnou, nebo spi na pelesti postele nad mou hlavou 
a tak ho tam i jdu pohladit, tedy jsem rad ze mi nesedi drze v mekkem kresle, ale kdyz tak ho aspon odsunu 
napul dozadu nebo ze mi nelezi uprostred postele coz by nevadilo toho kdyztak i pohladim ale i vyhodim... inu, 
kreslo je mekke, protoze je na nem slozena deka co asi byl plysovy zaves, aby me prosezena pera te zidle 
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netlacila... ale tlaci stejne ale jen trochu ale je to lepsi... asi tak - byt ochotny ke kockam pomoct muze cloveka 
leccos naucit... treba i jak na me mluvi, tedy reci gest... ja jim to nevycitam ani je nevyhanim ja je jen poustim 
ven nebo dovnitr kdyz si uz konecne vsimnu ze mi to rikaji, a kocky jsou trpelive a vydrzi to sedet rikat dlouho 
(protoze to funguje) - to maji ve zvyku kdyz cihaji na mys... ja jim jen nemam duvod nevyhovet kdyz o to 
prosi... protoze kdyz se naucite rec kocek, mohou na vas andele mluvit (nejen ale i) i kockami kdyz chteji, jen 
slovnik neni jednoduche pochopit spravne, takze ja si pak jako kocce za truc ale vynadam vlastnimu egu slovy, 
cehoz jsem si az nedavno pred par dny vsiimnul.... tedy pri psani tohoto textu jsem si nekolikrat hrube vynadal 
na popud andelu, ale ja to tvorim svobodne i kdyz se muzu zamyslet a opravit to, ale vy tomu stejne nebudete 
verit, jako ze to je doporucene se vsim vsudy andely, naopak rikam, ... inu ja to temi andely nedoporucuji a ja 
jen rikam co k tomu zrovna rikaly kocky gesty nahodou, zatimco konstantne klepu na klavesy... ja je nechodim 
sledovat, ale vsimnu si treba kdyz se kockuji za mnou... 
 
a ovsem ja se tu nevytahuji ja to jen popisuji, protoze mluvit o sobe se stydim, tak to jen na okraj delam jen 
kdyz se nekdo zepta, ale me se zeptali vedci v abstraktu co mi prinesl nahodny troll internetu, a inu, ja na 
jpegu z rukou trola nejenom vidim format obalky vedeckeho spisu, ale i prectenim abstraktu poznam, ze to ten 
troll neudelal v officu, a me je jedno proc to zrovna ti vedci pojmenovali micro-chimericka ale je to dobre 
jmeno, a inu, postupne mi i doslo ze jsem zivouci dukaz aby to nikdo nezkousel rozporovat, takze jsem se jen 
tak ve spechu popsal, jak vypada geneticko-karmicka KuKacKa lodnika rostaka v dome inzenyru a umelcu, na 
coz jsem musel letmo popsat i sve sourozence, ale vsiml jsem si toho az kdyz jsem omlouval bratra pred jeho 
studenty, kdyz uz jsem na nej zapsal to, co bych si rikat do oci mu dovolil jenom na zahrade slovy, i kdyz jsem 
mu tam pro jeho dobro prisel hlasite vynadat, tedy ja mu nevynadal hlasite schvalne a kdyby chtel poslouchat 
potichu tak jsem mu to mohl rict i potichu, protoze bratra jsem nebil slovy, ale vahou argumentu na jeho hristi 
kdyz mi to porad neveril protoze na to byl predtim dvakrat ockovany, aby mi to neveril tedy ne proto ale ja se 
jemu sveril, je fakt dobre kdyz mate komu duverovat... -- a jeste: ten cikan, co dostal penize navic na darky, 
mi jako jediny tedy mel prilezitost prinest darek fyzicky (ale babicka mi ho aspon telefonovala a ti ostatni si 
jiste take pripravili a ja byl tak drzy nebo sobecky, ze jsem jim na vanoce darkovat neprijel), inu ale ten cikan 
co jediny dostal prilezitost mi prinest darek, ho zrovna koupil u lidi u kterych ja bych ho byval chtel koupit, 
protoze tohle funguje na tri strany nejmin... tedy ne, to bych krivdil, bratr mi se zenou prinesli veceri v kosiku, 
protoze poustet s nimi svicky po rece jsem se tentokrat zdrzovat nechtel a u stolu jsem jim jako host agresivne 
povidal, kdyz me umlcovali: jez, ale rekl jsem jim, at tedy jedi ja hlad nemam, kdyz jsem jim jednou prisel rikat 
do oci neprijemne, ktere poslouchat nechteli ale zrovna jednou museli protoze to bylo potreba... 
 
------- 
Aha, tak jeste budu vypravet... Vypravim hodne v duchu, ale jednou za cas jsem si dal prilezitost to vypravet i 
nahlas... Ale ja jsem to, ze to muzu a mam vypravet poznal z toho, ze se o tom v te legende pise, jak se 
muzete presvedcit... (A ono se jaksi pozna, v jakem poradi to bylo tvoreno, i kdyz tapeta s vypravenim je 
nekde uprostred tak byla nakonec...) 
 
Tak tedy Vietnamský obchodník, na nem jsem se chlubil, ale vratil mi to... Ja kazdy nakup za 1600 jizdou na 
kole koncim u toho vietnamskeho obchodnika za 1000, ne proto, ze bych ho chtel odmenovat, za to se spis 
stydim, ale protoze ma na malem kousku presne ten sortiment, ktery tam potrebuji, a ackoliv ma ty konzervy 
od nej maji kocky rady a se zverimexu ne, tak k nemu napul diversifikuji dva zverimexy, protoze tam prodavaji 
kamaradi... Ze to je napul se pozna, ze kupuji 16 konzerv, protoze takovy sloupecek se ze zeme zdviha za ctyri 
po ctyrech najednou nejsnaz... Takze u toho vietnamskeho obchodnika, kde pokazde udelam skoro stejnou 
osmicku kolem regalu, a zacinam ovesnymi susenkami k snidani s tucnym napisem: mysli, ktere snidam s 
jogurtem, protoze se po ranu nechci prejidat, kdyz nikam nechodim a pracuji vsede, pokracuji jogurty a 
chlebem, a proti kase si na zem vyrovnam sve sloupecky diversifikovanych konzerv, protoze jako nejvetsi 
odberatel konzerv pro kocky mu tam nemuzu vyzahnout jenom ty, co ty kocky chteji, protoze pak by tam zbyly 
jenom ty, ktere ty kocky jist nechteji, tedy jsem na nej takova obchodni sila, ktera si ten obchod musi ladit, 
kdyz uz mi je dodavkou jezdi privazet mezi jinym, takze kdyz to tak myslim, tak jsem vytahl fotak a naskicoval 
je, obejdu druhou pulku osmicky kolem bananu a mineralek (protoze jablka jsem si sklidil letos sam), tak tedy - 
nekdy se podivejte na zbozi v obchode, a ta slaba prodavacka u kasy to vsechno zbozi prelozi o metr na pasu, 
takze ja krome kosiku, kde mu treba jen hlasim cisla toho, co bere do ruky, tak ale ze zeme mu ty konzervy 
podavam jen za reprezentativni vzorek ceny a cislo, protoze podle ceny si je tam roztridim sam, takze a ja vim, 
ze proto, ze jsem jeho zene dosel pred casem vratit dvoustovku kterou spletla, a ukazal ji to i na stvrzence, tak 
uz tam na me cekal mensi nevim sloupecek konzerv ktere odebiram, ktere jsem na tom miste, kam je vzdy 
pokladam pry nechal minule, coz jako se mi muze stat a obcas se to stane, ze si to zbozi v kosiku prenesu 
vedle skladat abych neprekazel u kasy, ale pro konzervy do tasky pro kocky se tam vratim si je naskladat 
potom, tedy ja to nezpochybnuji ze ano, tohle jsou konzervy ktere kupuji a mohl jsem je nechat na tom miste, 
ale ja vim ktere konzervy a proc diversifikuji a tyhle bych tam v tomhle slozeni nenechal... Tolik tedy o cestnem 
a pilnem etniku, ktere tu take zije a nemisi se s nami, protoze oni to maji jine a nechteji se nechat znecistovat 
nasi kulturou... 
Tak tedy kdyz uz jsem tu zminil cikana a eet, tak pro rodice zase pracuje cikanska firma, tlusty baron je dobry 
pritel a obcas se prijde posadit pobavit ke stolu, ale jeho na praci si pozval tri delniky, dostal zaplaceno na ruku 
a nikdo se na nic neptal, a ovsem je sice ... je to sluzba pro chudinu, kde na trhu s chudinou (tedy na trhu, kde 
se soutezi o zisky z chudiny) jen-zdanlive-nefer odkonkurovava ty drazsi... A ma tam kopace, ktere by nikdo 
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jiny nezamestnal... Protoze kdyby, tak uz by davno nekde rycem kopali... Jenze tyhle nejen eet nevyzenete, ale 
ani to neni prospesne, protoze v rozsahu tri kopaci a baron ani tahle firma neni systemove nebezpecna, ale je 
to sluzba pro chudinu, a ano, pro nas to delal pritel u stolu... a mimochodem dostal zaplaceno... ten me taky 
nejvic zdravi kdyz jede autem naproti nebo je na ulici nebo kdekoliv... a dalsi eet - v obchode, kde 100% 
zakazniku ty prodavacky miluje (protoze nejen ze prodavaji za fer ceny, ale oni se svym obchodem taky jezdi 
prodavat pro deti za temer rezijni ceny na nejake detske akce sladkosti u stanku), neni problem to scitat rukou 
septanim a souctem na uctenku jak kdysi byvaly v hospode, a vite, ona i kdyby ten soucet z hlavy spletla, 
protoze kazdy v tom obchode vidi, ze na ten pult se kasa nevejde, protoze je uplne obskladany zbozim, tam se 
opravdu pidi mista neplytva, takze i kdyby to spletla, ja bych ji to klidne z lasky nechal, a inu, ja nevim, jak od 
pohledu poznate fer cloveka, ale vim, ze kdyz 100% zakazniku tam pozna fer cloveka a nula 0 muze mit duvod 
se tam dojit mstit, tak se proste nemylime... Cimz lituji, ze jsem to tu prozradil, kdyz je nikdo udat dojit 
nechtel, ale nepujdete se jim zrovna temhle za to mstit, protoze oni jsou opravdu fer lidi... Inu, svaty obchodnik 
muze uctovat i na stvrzenku rukou (kterou dosstanu) - protoze vsichni to o nem vedi, ze je fer, a pokud neco 
neni, tak se spletl, ale on to nedela aby mel prostor podvadet, on to dela protoze na kramu s mene nez deseti 
metry ctverecnimi tam neni pro zbozi kam tu kasu polozit, a to ani pid... a ovsem... a ovsem, on je predevsim 
sluzba pro sve zakazniky, protoze predevsim oni tam pro to chodi, a ja si nevaham tam pro neco, co me 
privedlo k astronomii, dojet pro dalsi dil periodika i jednou za rok pres pul rebubliky vlakem, a kdyz to nestihnu, 
tak tam na me ceka asi i lonske cislo, tedy ne na me, ale to je periodikum, kde se zbyle vytisky nevraceji, take 
jich tam ma jen par nevim kolik ale deset sesitku jich ma vystavenych nahore na polici... ja to nerikam abych 
ho udaval, abych svadel jine ke lsti... jen ze stvrzenka, kterou si zakaznik vezme, zpusobuje nejistotu 
obchodnika, aby nepodvadel... a ovsem, tam se stejne jenom posila cislo se souctem a cislo jak ma assange, 
ale dvojte, takze na te velke hromade miliard uctenek se daji delat statistiky obchodnich trendu, ale neda se za 
ne prijit individualizovane se ptat te kasy, co k tomu cislu patri, coz je asi dobre... ja stvrzenky nevyhazuji, 
nejen abych neplytval, ale zapisoval jsem si i vydaje do sesitku v kapse rukou, abych studoval svou strukturu 
zmeny vydaju v case - me bavi data sbirat ale nestihl jsem je zpracovavat opakovane, a ovsem se sesitkem 
psat v ruce cisla jsem chodil proto, ze pak jsem mohl chodit psat rukou na papir slova v lese, kdyz na to prislo, 
protoze jsem ze zvyku psat tuzkou nevysel... 
Ale kdyz jsem to takhle cestou kolem banky a obchodu (kockam dochazeji konzervy, a me davno dosly 
ultralight cigarety - pomalejsi spina do hrobu) vypravel v duchu, tak jsem nasel i tu slanku, co neubyva, kterou 
vsichni znate... protoze jsem i vypravel, ze kterych bezednych zdroju zadarmo cerpam a proc... a ovsem jsou 
mista, kde je zadarmo tolik informaci, ze je odtud proste neodnesete jinak nez ve vzorkach, ale kdyz to treba 
brachovi ukazu, tak poznam, kdy mi to zacal svym stahovanim brzdit trubku z ameriky... ale vite, ta sul z toho 
jsou statisticke vystupy... takze jednu takovou slanku tady plnite, pro studium zmeny struktury objemu 
obchodniku, ktera zakazniky prilis nebuzeruje, protoze oni by si tu uctenku stejne meli vzit a donest ji aspon do 
kose, i kdyz na ni neni dvojty hash, i kdyz tam je, tak jenom nechteji delat potencialni bic na smejdy kolektivne 
zrovna tady... coz kdyz mi doslo, tak ja sve hromadky stvrzenek jen na dalku vyfotim a asi spalim, nebo ja to 
proto nedelal, ja tady tridim veskery odpad, ale do prislusne popelnice se s tim obtezuji chodit jen obcas kdyz 
to preteka, protoze jsem liny... ostatne, na modrem kontejneru se da precist, v jakem stavu se papir neskladuje 
ale posila shnit mezi kompost spolecnosti na skladku nebo za horka odborne spalit... 
 
A jak koukam na slovo "nakonec" (tedy to jsem napsal, nez se sel zamyslet na minutu na prestavku), tak 
optimalni michalska sirena by byla druheho ledna devatenact v poledne, protoze mi doslo, kdy se z toho lidi 
nebudou plasit, protoze treba vybuchy se neplasi na silvestra a ani sireny tam nepatri... ja to s tou trumpetou 
porad nechapal, ale tak nejak mi to ted doslo... i kdyz treba pozoun me primel prestat delat, a kdyz jsem 
napsal, ze budu koncit vetou o hristi, protoze jaksi veta na zaver dila se da pripravit i uprostred (rem32: už 
tam byla...), tak aby se nikdo neplasil a pockal, az to tam trpelive rozstriham, casova osa k tomu stejne je k 
dispozici pro nahled, takze zminka o hristi me pak primela dat si prestavku a na chvili skoncit, kdyz uz jsem si 
to napsal, ale ne ukoncit, protoze to hotove jeste neni, kdyz uz mam rad tu estetiku cisel tak ja s tim budu 
koncit dvacateho devateho... asi... coz se u me pozna, proc jsem si tohle cislo vybral i kdyz je taky ostre 
prvocislo... 
  
Jeste obchodnik za 16... U kamarada ve zverimexu kupuji vzdy sestnact konzerv za sestnact, protoze to je 
kulate cislo. On mi sice zmackne slevu na kase, kterou jsem jeho zamestnankyni musel vysvetlit, kdyz 
nevedela, kde ji tam najit, tedy nerikal jsem ji at mi tu slevu da taky, ale kdyz to hledala a nemohla najit, tak 
jsem ji rekl, kde to tam asi je, takze on mi da 10% slevu, a ja mu z ni vratim pulku jako dysko, protoze ja z 
zadneho obchodu neodhazim bez dyska, leda by me fakt nastvala pocitanim drobnych stribrnych, ktere ale pak 
nemam komu dat a dlouho se mi pletou mezi penezi co pouzivam... 
Jeste ta jednicka pred nulami - to muzu vysvetlit potom, komu jsem dal jednu korunu darovanou od mamy jako 
jednicku pred nulami a bezcenne bokem mezi dary lidi, ale vratili mi ji polozenou pred pomnikem husa na 
staromaku jeho ovecky, coz nevim, ale nasel jsem ji tam, kdyz si tam sel sednout, protoze ceremonialne 
darovana jednicka se nevyhazuje ani ji nelze skladovat... a kdyz mi policisti vysvetlili, ze pod tou sochou fakt 
nesmim posedavat, inu pobavil jsem se s nimi trochu, jaky je zivot bida (tehdy) a rekl jim, ze za tu jednicku 
pripisu tri nuly a zapomenu to u toho pomniku, az se tam vratim z bankomatu obtezovat, ze pry si to maji 
rozdelit napul potrebnym, ale ja je neuplacel, ja jsem to tam zapomel pro potrebne, a jen jsem za tu jednicku 
dopsal nuly... (a pak z te jednicky pred nulami byla adresa te svate, se kterou jsem nesouhlasil, ale ta si ruce 
penezmi nespini, kdyz ma jiny ukol, kdyz krmi z lasky a laskou nebo i polevkou zadarmo) 
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A jeste jsem si vzpomel, co tu dluzim... Tedy sice jsem obdivoval a kochal se krasou zen i dost zblizk a to cislo 
bylo petimistne co jsem rozkatalogizoval, a obrazku z toho jsem premaloval tak asi sto, ja je zacal sbirat na 
nahradni dily z ruznych stran, kdyz jsem zjistil, ze krasna prsa nenamaluji, i kdyz nekde domalovat nebo 
prenest do fotky realne vypadajici zidli nebo roh mistnosti problem nemam, inu, ale za jednou, kterou jsem se 
tu kochal nejvic, jsem zvazoval odjet do ruska, az to tu skoncim, ale ne, ta je o generaci mladsi a nema smysl ji 
tam dojet svadet, kdyz napadniku ma dost, inu, ten nejpestrejsi z multikulti ruska je narod marij-el, a jak z 
nich uplne tece radost kdyz zpivaji, aby si udrzeli narodni hrdost a nebyli asimilovani, tak tedy za princeznou 
naroda marij el, to se pozna, protoze ona je v tom jejich narodnim klenotu uplne nejhezci zpevacka, tak nejen 
kvuli ni ale i abych si poslechl, o cem zpivaji, jsem se zacal ucit i ten finsky jazyk v azbuce, jen trochu ze 
slovniku a z pisni, a ovsem pointa jeji nejhezci pisne zni: "muj priteli", a v dlouhych bilych satech az na zem, 
ale nasel jsem i video, kde je i ve vode v plavkach, ale inu, ten narodni klenot co si tam mezi sebou doporucuji 
nejvic, ma pointu "muj priteli" "mai palin", jestli jsem to nespletl... ale nejveselejsi je z toho dualni soubor 
babicek v krojich kugeze kumel (asi), ktery do jedne pisne skloubi nejakou originalni dechovku a v druhe pulce 
energicke "techno", na ktere ty babicky pochupuji a uplne vsechny to tam do radosti prekvapi, protoze to je 
fakt hudebni klenot... Inu, ze jsem to obdivoval a kdy se pozna i z vypisu, kdyz si tu na neco otevru vlc nebo co 
jsem si kdy stahnul... coz prave jsem mel napsat, abych tem zenam, jejichz krasu jsem za desitky tisic 
obdivoval, vzkazal, ktera byla ta nejkrasnejsi... princezna naroda marij-el s pisni "muj priteli" (coz ovsem tam 
nerika tem, kdo tomu nerozumi, ale kdyz ji takhle vyzdvihnu, tak i s pointou dila)... (anebo dualni umelecka 
(jako obraz a podbarveny hudbou a citem, ale nazpivany i v jazyce mistniho hegemona, ktere zas odsud 
rozumim) pisen "podzim", a kdyz je zminim, tak vyraz zaslouzene radosti nad dobrym dilem, kdyz si tam dve 
organizatorky tech koncertu take v krojich zazpivaji (ale nezpivaji to, cemu my rikame "lidovky", tam se treba s 
muzikanty na narodu mensim nez pul prahy nezdrzuji, tam jsou skoro jenom zpevaci (krivdil bych, ale zpevaci 
jsou nejvic videt, a kdyz s tim jela ta princezna do holandska s jednou pisni vystupovat na festival malych 
narodu, mela band asi rusky tedy mistniho hegemona s vetsi zakladnou i pro bigbeat muzikanty), to k tomu 
hraje na pozadi nevim co nejaky digital) -- ale je to tam narod uprostred jen takove "male stene" tam je narodu 
dost, ale kulturu jim nejlepe strazi odlisny jazyk (a ovsem poslali me tam Anonymous, kdyz si predavali-
doporucovali jedno jeji detske vystoupeni v kroji a s tancem, ale nazev si nevybavim - aha, ale muzu si pro nej 
za tri vteriny sahnout, je to "oj joltashem" (a ovsem ten shem (šem) v nazvu me tam nepritahl, kdyz na to ted 
koukam), ma svou slozku ve videich)) ale na fotce se to pozna jen trochu, to se musi i studovat mimika a 
souvislosti... 
 
(Neni to nadarmo, ze jako radu do Einsteina jsem dostal ve snu slovo "Spojitost" tedy i Souvislosti, i kdyz 
Historii sveta v Souvislostech jsem dva az trikrat dokola precetl uz pred tim, kapitolku ke snidani...) (A ovsem, 
bez hacku bez carek pisu nejcasteji, protoze programy v anglictine, ja vlastne nevim a bylo to sproste to tu 
nechat bez hacku, ja se jen nechtel zdrzovat u vypraveni...) (A ovšem jsem ji tu zmínil jako vzor krásy (Марий 
Эл, Марина Садова, Ом мондо тыйым), který jediný mě přiměl, jestli to nepojedu zkusit ji tam svádět, kdyby 
mi nedošlo, že je o generaci mladší, a že než jsem si jí všiml tak by byla stejně už vdaná, to jsem taky jen 
obdivoval od počítače, tak ale za ty tři jména doporučuji shlédnout tři písně, kdo poslouchá hudbu, jak vypadá 
životně-umělecké dílo v národě, který před kulturním vstřebáním říší (tam Rusko) chrání jazyk a stadiony plné 
fanoušků hudby, nebo před supermarketem na náměstí atd... to je národ, který chrání hudba především, to jak 
ji na objemu menším než aha už třetina Prahy spolu v tom národě rádi dělají, i kdyby to bylo hodinové 
potancovávání lidí před supermarketem na kazeťák se zpěváky na střídačku... (rem32 - a snad ani jeden 
člověk mezi nimi neprošel nevšímavě do toho obchodu) (rem32 - nevím jak ji v tom Om Mondo Tyjym na 
koncertě nasvítili, ale v těch bílých šatech je kolem ní záře... hudba je z playbacku (malý národ zpěváků, 
nemají kapely), ale zpěv je na-živo... Už jsem to dlouho neviděl...)) 
 
Aha, když Anonymous - inu, je jedno a v obrazech další zcela anonymizované fórum s již cca dvěma miliardami 
příspěvků, kde sice každý může i napsat, jak se jmenuje, ale tomu stejně nikdo nevěří, protože to je nejspíš 
podvod, kam se nosí nejvíc asi všechny nejhnusnější (pro vás) karikatury světa, pár (relativně, tedy dost...) 
perel a pár taškařic a podvodů, kterým nejde nenaletět, protože vypadají důvěryhodně, ale člověk se z chyb 
poučí, a ovšem chodí tam celé spektrum politické a religiózní na seriály i seriózně i svobodně urážet, a ovšem 
normální člověk z toho nejdřív získá dojem, že všechno je úplně nejhorší, ale pak si i všimne, kde dělají 
kolektivně chybu v sugerovaném řešení... a ovšem, narozdíl od běžných fór, tam se bojuje především obrázky, 
třeba snímky z vybraného žalování na opozici... tedy já si americkou levici zblízka neprohlédl, ale zblízka jsem 
si prohlédl, co o ní kolektivně žalují, i co ta na to kolektivně (v menším vzorku) reaguje nebo dává proti-rány... 
ale pak jsem to přestal sledovat, je to návykové, a mraky mi to ukázaly (nestihl jsem vyfotit, ale najednou byla 
v mrakách díra ve tvaru obrácené postavičky a čtyřlístku), ale občas se tam vrátil, letos si stáhnul třeba jen tisíc 
threadů s devítimístným pořadím začínajícím jedničkou, aha, začínajícím 19... ale když byla kampaň za Trumpa, 
sledoval a pracoval jsem tam víc, a poslal mě tam komentář o kampani za Brexit, až když bylo potom... pořád 
jak to píšu, v duchu mi to říká "nech toho" protože o Anonymous se nemluví, ale já tuhle gigantickou bahnu 
špíny i s perlami, která ale je round-the-clock mysl lidí tak dvouset najednou neustále nevím možná víc, ale 
chodí tam víc lidí... podle časové zóny si člověk vybere, kterého kontinentu tam je zrovna nejvíc, takže se dají 
porovnávat psychologie trollů různých kontinentů a jak se to vyvíjí... ale když tam přijdou všichni lidi, tak to 
leda zkolabují, to jsem nechtěl, ale jsou i jiné image-boardy - a normální člověk z toho buď zcvokne, nebo naletí 
na první podvod - protože naprostá svoboda znamená i svobodu velmi mistrně lhát i velmi hrubě urážet i nosit 
pravdu, která je všude jinde zakázaná, ale ve skutečnosti to je anonymizovaná kolektivní mysl o rozměru tak 
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200 lidí do šířky a nevím kolik vláken tam a ven - kterou je ale třeba vstřebávat jen kolektivně na vzorkách a 
do šířky a průběhu, i když každému jednomu se tam věřit nedá (i když podepsat se to dá taky - viz třeba Q... 
ten nemá delší jméno, to pak nosí američani lidově na tričkách, aby za něj hlasovali, a taky není jisté, jestli to 
je leak nebo dlouhodobý podvod)... -- čímž mi to ("mistrně lhát") připomělo, co myslel můj 13.5 tou 
předposlední scénou... (a ještě můj oblíbenec Assange, ten když něco vydá, tak se na to anonymně a 
kolektivně vrhnou, rozeberou atd - třeba "vylosujte si číslo a přečtěte si stránku a přineste, co jste nalezli" si 
mezi sebou zorganizují dobrovolně a kolektivně, ale Assange je vydavatel, ale pak pochopíte, když vydá velkou 
sbírku emailů se špínou jedné strany, tak je, kdo by se na to dobrovolně a redundovaně vrhnul kolektivní 
myslí... jen podotýkám, že není možné, aby to alphabet-agencies nevěděly, a je zcela jisté že na to různé 
zájmové skupiny najímají trolly - jenže organizovaného trolla poznáte brzy snadno, podle toho, co šíří, ne jak se 
jmenuje... a jen na okraj, ne všechno, co tu mám, jsem si z toho vybral, já si některý thread stáhnu i plošně a 
jen zakatalogizuju pojmenováním, abych v tom lépe hledal, když si mám vzpomenout, kde jsem to viděl -- a k 
tomu mistrně lhát - ale když tam máte fotku páru BC-HC jak dělají gesto z pódia, a máte jich z různých stran 
několik, je úplně jedno, který anonymní troll ji přinesl a kteří další ji kolují - protože co se tam přinese jednou, 
to jak kdyby hned zapadlo, protože takový thread je tam živý jen od minut až v extrému 12 hodin... jako třeba 
kterou částí se někdo může opakovaně chodit chlubit i na hitlera svobodně, ale i kde vlastně dělají chybu, 
kterou tam ani jedna ani druhá strana nevidí (tedy jedna strana zarytě mlčí a druhá nepokrytě chválí nebo 
odmlouvá) - tedy oni jaksi nevidí ten selektivní filtr na odstranění bezmocných židů především (nejvíc třeba z 
Polska Chasidů), a nevidí chybu v obrácení nacionalismu ven... a jedna strana říká: nacionalismus je hitler, 
druhá strana říká: nacionalismus je super i když je útočný, ale jen mezi tím je to správné a jediné možné... 
(tedy nacionalismus jako obrana před asimilací) -- vždycky je potřeba i vyslechnout protistranu a nevěřit ani 
stereotypům ) ) 
 
(Ještě hudba Marij El - nevím, jestli je potřeba na to hledat texty v překladu, ono je hlavní, jak všem, co se 
střídají na tom fotbalovém stadionu s jednou písní každý, tak jak jim všem při tom září oči radostí... inu, narazil 
jsem na koncentrovaný výběr, co sami sobě ukazují jako nejlepší, a na co se tam přijde ten stadion (tedy je 
menší než ty naše) "domorodců" (jako normální pracující, každý je někde domorodec) podívat, ale některé 
národní drobky drží před rozplynutím jen nezávislost kultury, třeba daná odlišností jazyka -- oni sice umí všichni 
místní úřední ruštinu (tedy úřední jsou oba), ale mezi sebou se baví svým - a proto je to tam tak pestré 
barevné národně uvnitř, protože rusů je v Rusku jen 60%, ale ti to stmelují... - takže proto říkám EU-babylónu, 
jestli nám z pýchy bude chtít sjednotit jazyk, tak budete rozloženi... - jak se píše... a kdyby symbol evropských 
institucí nebyl moderní pojetí obrazu Babylonská Věž od Breughela, nebylo by tak jasné, že to opravdu je tohle 
varování a tam kdysi to je jenom podobenství, na vytvoření těch obrazů, aby si to podle jednoho z nich postavili 
a teď někdo zvednul smysl) 
 
(Aha, ještě k těm slečnám - taky jsem sbíral pozice na font... Fakt hloupý nápad, ještě že jsem to všechno 
smazal... - tedy mazal jsem to proto, abych jim u mě nedělal ostudu individuálně (do ložnice se lidem nekouká, 
ani když je virtuální), kdyby mi to sem přišli zabavit nebo bych to rozdal...) 
 
(Aha, když už u těch princezen... Tak z chemické školy mě poslala dělat hodináře doktorům malá skupinka 
kuřáků konopí mezi jejími studenty, opravdu malá, z nichž jeden tou dobou chodil s princeznou (dcerou 
ředitele) té medicínské firmy, když tam studovala... Ona jistě nic nekouřila, ale touhle cestou šla náhoda a 
okolnosti... Říkal jsem si, že kamarády občas uvidím, když za ní přijedou, až skončí studia, ale prodala se za 
nějakého leteckého konstruktéra v británii... a mají pěkné děti... -- což jen jako, že leckterá žena stihne jen 
buď děti nebo studia (ta dlouhá inženýrská... inu, trend tu je... ale já právě říkám, že Krásné Obory by se měly 
zkrátit třeba na 3-4? roky, ale nehýbat při tom s inženýrskými 5-6-? - jako třeba v Anglii kvůli dluhům studentů 
zkrátili studia o dost všem... a což vůbec nevylučuje excelentní inženýrku, ale na Pravidla je třeba se umět 
podívat do Statistik na důvod a nějak to udělat nedirektivně nabídkou... -- a už víte, proč Ta Sůl jsou 
Statistiky), ale vyjímky jsou...) 
  
(Aha, a proč jsem nedokončil chemickou školu? Zase jsem o rok odkládal civilku, jako správce místní sítě se 
tam přihlásil, na tělocvik jsem se přihlásil na plavání, ale dali mě do neplavců, a když mě začal buzerovat, 
abych plaval s destičkou, protože jsem tam byl jediný vousatý (to se postupně vyvíjelo, posměch a tak), tak 
jsem ji jen pinkal před sebou a plaval za ní, takže mě z první lekce vyrazil a ať už tam nechodím, takže mě z 
Chemické školy vyhodili za plavání... To bych asi stejně nepostupoval... A ovšem, pak tam byl problém, že když 
přišel pedagog do třídy, pozdravil studenty a tak, a pak si mě všimnul, já mu nebo komukoliv třeba před 
měsícem vysvětloval, jak se používá email, protože to byla tehdy žhavá novinka, která byla jen na univerzitách, 
a tedy on si mě všimnul a zvlášť mě před studenty pozdravil třeba jen adresným kývnutím nebo "aha dobrý 
den" (možná i se jménem, nevím) nevím už jak... To nešlo... Takže jsem tam pak dělal tu Civilku (náhradní 
vojenská služba, robota za plat vojína, ale za trest delší, ale většina civilkářů dělala něco užitečnějšího než já, 
různou péči a tak)... Od počítačů jsem chodil anonymně mazat tabuli o přestávce do velké posluchárny, jeden 
týden ze čtyř... a ovšem, můj osobní počítač mezi všemi těmi pojmenovanými podle květin byl/a g. a byl to 
nějaký unix - ale to jsem nikomu nevystavoval, počítač správce není vidět od studentů, a to jméno tu tou 
dobou těsně po socialismu nikdo neznal, a inu, i peyotl tam byl a různé kaktusy ( -- jsou místa, kde počítače 
mají jména nebo názvy (což záleží na osobním vztahu..., a ne řada v učebně, ale jen ty centrální), a ne jméno 
toho, kdo u toho sedí, protože tam když se potřebujete bavit o tom, který počítač má problém, tak třeba podle 
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kytek se nazývají..., takže jako astronom na planety jsem si pak na osvč pojmenovával počítače podle planet), 
tak co... ) (a ovšem jak jsem psal, že neumím složit klávesnici zpátky, tak ale počítače ze součástí jsem skládal 
i ten svůj, než jsem zjistil, že jako osvč to nesmím (tedy prodávat sestavený počítač z dílů), protože je na to 
potřeba papír z elektroproudu, i když je tam jen 5 a 12 voltů... Jeden jsem ale stihl prodat, než se to dozvěděl, 
dělal server nějakým ordinacím, a já si jen říkal "hlavně aby to vydržel" ale tam se často nevím jestli denně 
zálohují data na dvě flashky, ale už tam mají nový, na Win7 si ho pořídili sami, ale dodnes tam dělám 
vyúčtování po telefonu a přítel lékař na to kouká, tříciferná částka za měsíc... protože když se jednou dostane 
do problému třeba se systémem pojišťovny, tak já ho umím vyřešit jednoduše... a ovšem, kolaps dat na 
spravovaném počítači... na tom všcht byla taková velká černá skříň od ibm aix asi kubický metr, když už byly 
počítače na stole, a na jednom z osmi počítačů uvařili po účetní uzávěrce disk... náhradní stál 80k, protože se 
to sice už nevyrábělo, ale taková firma má specifické náhradní díly dlouho potom... inu, ale noční záloha 
odtamtud lila data na "šeřík", kde čtyři cyklovaly... no problem, uděláte poslední den znovu... tedy jdu, ale 
pravidelné zálohy tam byly zkrácený tar, protože se nevešly na disk, protože jsem tam skladoval na celé té 
škole 7Gb svých dat - to bylo hodně, v době kdy 200M byl velký disk pro desktop... ale jedna tam byla ještě 
kompletní, takže jsem ji večer poslal nějakou pipe jinam, a šel spát - já tam měl i postel, a pak i knihovnu... 
ráno koukám, že ta poslední záloha už byla odrotovaná pryč, ale naštěstí byla už jinde, takže ale celé účetní 
oddělení si jelo ne jeden, ale tři dny uzávěrky znovu... fakt mi to bylo trapné, a fakt jsem byl rád, že jsem to 
večer před spaním náhodou poslal někam vedle na jiný stroj... takže důsledně lékaře informuji, že musí 
zálohovat, protože ten počítač se může zadřít nebo databáze pokazit - dělal jsem na nestabilním db-engine a 
kolegové na stabilním, jenže běžné nestability jsem ošetřil robustností, takže zůstaly jen ty horší excesy, jako 
když vypnou proud při zápisu a tak... to se nestává denně, ale když máte přes tisíc klientů na každý den, tak se 
to stává... ale moje rada vždycky zněla - co si zazálohujete, to vám z toho budeme umět obnovit... takže 
zálohují, leckteří i tak... ale nikdo neví, kdy do ordinace uhodí blesk (stalo se, vedle do trafa, asi... -- už 
chápete, proč jsem profesionálně paranoidní tedy robustní?) nebo ten počítač prostě jinak zkolabuje... ten 
program, co dělají kolegové, nekolabuje databáze, ta je stabilní, nová, serverová a ne souborová... a doufám, 
že leckdo aspoň zálohuje i tak... tedy, já to umím dostat z těch mých souborových tabulek, kde ty bajty zbyly, 
nehledě na formát, na dálku mi půjčí obrazovku a jen na to kouká... dnes team-viewer, ale měli jsme dřív 
vlastní... inu, jako teamviewer dobrý nebyl, ale... spojovací server je náš a ne někde... a on neříká do telefonu 
číslo, ale já mu říkám, ať klikne "připojit", protože z naší strany tam můžou jen zcela důvěryhodní, i když 
zabezpečení na heslo... - ale na hash se saltem to technicky kvalitní je, i když je heslo krátké... a nefér boj na 
doktorech proti konkurenci nikdo nedělá, i kdyby mohl, protože to dělá problém s daty pacientů... ani jeden 
takový exces na pomstu... do lékařů se prostě nekope, i když vás jeho ajťák dodavatel štve - nebo alespoň ne 
mezi lidmi, co se tím živili a chtěli by se tu tím (ajťákovat klientům) živit ještě... protože malá republika není 
velké hřiště... asi kdyby někdo emigroval do ciziny, zablokoval bych ho středníkem (tedy, kdo odešli třeba ke 
konkurenci, nebo programátoři prostě jinam, jsem středníkem zablokoval, když jsem si toho všiml, že tam ještě 
jsou, ale že někdo prodává jiné počítače není důvod ho odstřihávat od klientů ani dlouho po tom - protože když 
ten klient chce pomoct, a ten obchoďák to nedělá zadarmo, tak je mi jedno, kdo našemu klientovi pomohl z 
těch, kterým ten lékař důvěřoval dost na to, aby mu s naším programem pomohl, když je nějaký problém - inu, 
je tam rozdíl, kdo to vytáčí) rychleji... protože tu službu nepoužívají jenom IT vývojáři, ale občas i osobní 
prodejce - pro nás nedělají nedůvěryhodní lidé, když se chtějí živit důvěrou z pozice technické převahy nad 
hodným, byť jinak vzdělaným nebo cokoliv... a ovšem myslím, že takový osobní ajťák-obchodník se chová 
stejně k lékaři jako k sestře, tedy laskavě a uctivě, protože se živí důvěrou potřebných, kteří i kdyby ne jen ze 
svědomí, ale oni by si to na kongresu řekli... a leckdo prostě i na člověku lidsky pozná, komu může důvěřovat... 
a ovšem, takový lékařský software se dle slov našeho šéfa prý vyplatí prodat i zadarmo, protože tam se platí 
ročně, protože to živí tu službu, která to udržuje a hotlineuje a reaguje na změny včas atd... -- jo, když jsem 
psychicky kolabovat z desítek telefonátů denně, a mozek to sice po hodinách ohřívá zevnitř ale v tom není 
hlavní problém, tak se na to najala postupně skupina telefonistů, takže klient, který má problém, prostě zvedne 
telefon a zavolá, původně na 800-číslo, ale to moc zneužívali s prkotinami, mají normální státní linku do 
ústředny, a pět chlapů se sluchátky a obrazovkou to na dálku spravuje komukoliv, kdo má zrovna problém a 
vydržel čekat na lince, když se nestíhá... -- víte, jaká je noční můra programátora? aby po pravidelném 
uvolnění auto-upgrade nemuseli po včas nerozpoznané chybě zvednout telefon všichni najednou, uvolňuje se 
testovací verze těm, kdo o ni dobrovolně někdy požádali, třeba tím, že chtěli opravit neobvyklou chybu do 
druhého dne, nebo prostě dobrovolně a v texťáku si to mohou zase přepnout, že URL nekončí /test... (tým 
kolegů to testuje nějak lépe, tohle už je o nepoužívané verzi) a ovšem když někdo v testovací verzi zvedne 
telefon, tak mu to opravím v řádu hodin nebo do druhého dne nebo na vzdálené ploše (kterou on vidí ale 
nekliká mi tam, i když by mohl) jen klikat hned... a volám, už si můžete stáhnout opravu... jenže já i firma se 
živíme důvěrou, to se nezneužívá, i kdyby to technicky šlo... a ovšem, když mě někdo za telefon najde na 
louce, tak jeho očima a jeho klikáním jde leccos vyřešit také, ono stačí vysvětlit, za kterým rohem to je... ale 
věci se spíš dávají tam, kde budou hledány... tedy když doma něco nemůžu najít, tak to pak vracím na první 
místo, kde jsem to hledal... takže konfigurace nějakého okna je dostupná nejen z menu konfigurace, ale i z 
toho okna, kde se narazí na potřebu to konfigurovat, někde za pravým myšítkem v menu atd... víte, jaké je ale 
moje špatné svědomí - že jsem usnadnil systému, aby si lékař víc věnoval počítači, než zpříma pacientovi - 
protože státní správa nebo pojišťovny nabalují tím víc administrativy, když to jde... protože my to těm 
doktorům pomůžeme zvládnout... takže tohle taky mělo šikmou plochu, ale už začal být tlak (v tv jsem viděl) 
spíš na zjednodušování administrativy... aha, a ještě něco, když někdo potřebuje, u mě není půlnoc pozdě nebo 
pět ráno brzy, ad-extremum jsem i po půlnoci na telefonát s tím radil, když je zrovna problém tam... na druhou 
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stranu, na mě nemají telefon všichni (nevím jestli třeba sto), ale to by nešlo ho dát všem (utelefonovali by mě), 
ti mají hotline do šesti večer asi... tolik tedy o osobní důvěře v IT-branži... ale když mě znají většinou po 
telefonu, tak jiní a nevím jestli to souviselo, mi udělali snímek kostry zepředu zboku, když mi chtěli hledat 
rentgenem, kde mi mají pomoct (vyndat kartu,neudusit), i když jsem to nechtěl... úplně jiní lékaři než ti moji, 
možná to byla náhoda... ale víte, v kostech to není, tam jsme si dost rovnocení kromě defektů, ale každý jsme 
tam prostě jiný... (vy to nechápete zcela, ale ta poslední věta je vzkaz leckomu i Církvi - protože tam nenosíte 
minerály, ale smysl... a ten se dá nosit na čemkoliv, i živý, ale ono je to i připomínání lidem, že ať byl jakýkoliv, 
netrvá nic hmotného-biologického věčně... tedy já vám neříkám, že ty sklady kostí s úctou nasbírané máte 
vyhazovat, ale tam je úctyhodné i to naskládání, a myslet si, že když to rozeberete nascanovat a zase složíte, 
že to bude ještě stejné... nebo že nascanované do VR to je totéž, jako zpříma... tedy - úctu svých skladů kostí 
předků (kostnice) si nenechte ukrást do VR, protože to není stejné, a pohled dokola se dá nafotit i bez 
rozkládávání... (chtěli někde prý rozebírat kostnici nascanovat a zase ji prý složí zpátky... to není totéž... to je 
jako kdybyste Madonu v Louvru chtěli umýt ředidlem pro analýzu chemického složení barev a že ji tam prý 
namalujete zpátky, což jako technicky není asi problém... Protože takový kostel z kostí stavěl někdo, kdo k těm 
lidem měl předtím i při tom velkou úctu, ale to není o těch kostech, to je především autorské dílo, byť by bylo 
kolektivně-anonymní, protože Duch v tom investoval autor, ne ty kosti, ale ten autor k nim měl vztah... takže 
jestlil potřebujete vzorky starých kostí statisticky, tak si je vemte na hřbitově kde už se zapomnělo (nebo je 
tam pak vraťte, je to jedno jestli kosti někdo zas jednou z úctou vybalí z hlíny a ovzorkuje a s úctou vrátí zpět) 
spíš tedy ale Kostnice je autorské dílo těch, kdo ji stavěli... -- což říkám proto, že jsem psal církvi, že v Kostech 
ten Duch není, ale je v těch, kdo k těm Kostem mají Vztah, většinou symbolický... ) ) ) 
 
A ještě poloobraz na cestě ze sna - a ta jedna paní povídá té druhé, že ale tam mají i nějaký artefakt (je to kus 
betonu se symbolem na hromadě suti), který si teda vybrala, a já říkám, ano, paní, já vám to pomůžu 
odtáhnout na cestu, tam vám to už někdo naloží a odveze k vám...) 
 
(Nebo ještě, jak se prodávalo inteligentně konopí v Amsterdamu - to byla kavárna (spousta jich tam byla), a ta 
se jmenovala Coffee Shop, a když jste tam přišli, tak to byla kavárna. Když jste se slušně zeptal a ten za barem 
si myslel nevím, tak vám zpod pultu podal vzorník s cenami. Z toho si klient vybral a bylo... Nikomu se to 
nevnucovalo, pro děti to byla prostě kavárna, a přes půl Evropy daleko se vědělo, co znamená Coffee Shop v 
Amsterdamu... Ale na ulici to nikdo nekouřil, seriózní trafika to nenabízela, a tedy to někdo musel přijít vědomě 
ne omylem a říct si o to... Takhle jednou se skupinou kamarádů, v nějakém C.S., jsme pak posedávali a koukali 
na video s BigBeatem, a já si říkal, hele těm to fakt šlape, je to našlapanej bigbeat... Pink Floyd to byl jsem 
zjistil až časem, asi koncert z Pompejí... (tehdy po socialismu to tu nikdo neznal) -- tedy, je-li tlak na rekeační 
legalizaci, tak by se to nemělo dělat hloupě, třeba pod kamerou u trafiky... Do Coffee Shopu se dalo dojít i na 
kafe... Jen nikdo nikoho nebuzeroval, nesváděl a nepřekážel s tím... A zřejmě komu by to ten za barem 
nabídnout nechtěl, tak by mu to asi nenabídl, to nevím, jaká k tomu byla instrukce z druhé strany... A tak si 
nevzpomínám, že bych při šlapání kolem různých kanálů Amsterdamu nebo na náměstích viděl kuřáka s 
jointem, ale viděl jsem tam leckteré sloupky nebo architektonickou výzdobu, kterou tedy střízlivý (bez konopí) 
člověk nedělal... Byla taková fakt ornamentální, prostě to na tom městě bylo vidět v architektuře, ne na 
lidech... Tam si prostě jen navzájem nepřekáželi... A inu, možná to nemusí být v každém městě v Evropě, zas 
to může být tedy blíž než 1200km stopem... (Inu, ale poprvé jsem jel stopem na měsíc po Francii hledat si o 
prázdninách před MatFyzem práci třeba něco někdo sklízet na farmě, nebo jsem nevěděl... Nesehnal jsem nic, 
asi jsem moc intenzivně nesháněl, prostě jsem se s pytlem ovesných vloček se strouhaným kokosem a 
rozinkami a tak projel měsíc po Evropě, a za stovku Kč darem od mámy jako rezervu (tenkrát to bylo asi víc 
než dnes tisíc, a živili slušný zbytek rodiny s dětmi a já byl rebel co se sebral a odešel plnoletý se toulat po 
Praze) pak dojel z Bratislavy domů vlakem...) když je ten tlak na legalizaci... (rem32: a zaslechl jsem o 
prodávání v trafikách, to by byla chyba... -- Coffee shop poskytuje plausible deniability, nesvádí děti, barman 
může i ženě vysvětlit, že to vlastně nechce, atd...) ) 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 02 led 2019, 02:32 

(metadata32) Nevím, jestli jsem narazil na tu Quota (to by bylo přiměřené, v noci to mohl být leda 
automat...), nebo to byla technická chyba u mě (Firefox mám přetížený a možná zkolabuje na paměť), nebo to 
byla technická chyba v tomto Forum... Ještě zkusím pokračovat... Když to dopsat nepůjde (už je to napsané, 
jen to rozstříhat), bude to u mě na pialpha.cz ... 
------- 
(stream28) 
Ale - aha, přečetl jsem si, o čem je ten článek, co jsem si jich otevřel namátkou z RT jako denně... Tedy, nikdy 
jsem si nepíchl injekční drogu nebo tyhle bílé prášky, i když jsem bydlel na půdě ve vile perníkářů, takže, já ten 
škleb znám, je to taková fakt zlá droga... Takže ten cikán, co se sem bez mých cigaret přišel ještě skoro o 
půlnoci, na mě promluvil, a já mu říkám, že zas něco fetoval (několikrát mi tu říkal, že on rozhodně nic a chodil 
sem střízlivý, i když já jsem mu říkal, že takhle zarputile a sobecky žebrají především perníkáři... -- po 
zkušenostech, když mi to pak kdysi jeho bejvalka přišla vrátit, přišla s dotazem kolik mi dluží její bývalý, odešla 
s dotazem kolik mi dluží její bývalý, a mě to teprve pak po chvíli došlo...), tak ten cikán prostě měl perníkovej 
škleb, já na to nepotřebuju vyšetření, a byl fakt zlej a neústupnej a kdyby měl čím, tak mě tu zabil... Tyhle 
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drogy (bílé prášky a do žíly, zkušenost zejména s pervitinem, fakt to dělá z lidí Upíry - obrazně i doslova že 
vysávají, tedy ne krev zubama jako ve filmu) se legalizovat rozhodně nemají! Takže děkuji panu VVP za 
doplňující otázku, že jsem to měl také zmínit... Ta teze v nadpisu je správná, na tom obrázku (zbytek jsem teď 
nečetl, ale přečtu si to, mám to na záložce (jako ve Firefoxu mám dvěstě tabů, ale po restartu jsou všechny s 
load error, protože musím na start prastarého Firefoxu vytáhnout kabel a počkat na timeouty půl minuty, 
protože je chtěl načítat všechny najednou, ale nenačítá mi je pak, když přes ně šlápnu, leda bych si zmáčknul 
"retry", v tom je trochu výhodnější než ten nový) ) se (VVP) fakt mračí smutně a spravedlivě, na to, co je na 
druhé půlce toho obrázku... Zajímalo by mě, jak tu otázku trefili, tedy ještě jsem si otevřel záložky z RT, teď 
pak už nečtu, a ještě si je nestihl přečíst a zavřít... i když "Putin`s take" je ano, teď se vás (tedy mě) zeptá 
Putin a je to vědomě informované (tedy ze strany těch žurnalistů přinejmenším), nebo fakt pěkná náhoda... 
Tedy Putinovými slovy v tom titulku: "Don’t ban rappers, it’s the drugs we should worry about" 
(archive.fo/IaXmi) a u toho ilustrační foto s tvrdými, bílý prášek a jehla... Ano, přesně tyhle vadí... a ovšem v 
Afghánistánu jako ráji drog, odkud se sem vozilo to voňavé černé afghánské (hashish z konopí), lepší než 
hnědé z Maroka, ale také pěstovali mák na opium na asi heroin pro půl východní Asie, pro Rusko především, 
protože to tam prý CIA (kdysi proti sovětům) zavedla... A ovšem, co si pěstují izolovaní horalé na políčkách je 
jejich věc, ale sotva to odtud bude nějaký ručníkář (s turbanem) rozvážet pro půl Asie... Protože na tom vadí 
především ti, co to jako obchod rozvážejí ve velkém v tvrdých, ale když to nedělají pro peníze, tak to je leda 
Populační Zbraň... Fakt špinavá metoda, jak bodat mladé lidi v nepřítelových metropolích tvrdými... Tedy já 
nevím, kdo a jestli to dělá, ale je to fakt zlé a hnusné a podraz... Protože válka (i když plíživá) se vede na 
vojácích a ne na obyvatelstvu... Prostě jestli se ještě šíří drogy z Afghánistánu, tak to ti vojáci NATO špatně 
hlídají, nebo přehlížejí toho, kdo to odtud vozí ve velkém... Ale proto tam nejsou ani ti ostatní ne, tam měl vést 
plynovod asi z Iránu do Kašmíru, a ovšem slabá vláda, co tam je zvolená, tedy horalům partyzánům neodolá 
ani zbraněmi ani asi demokraticky, tak ji alespoň podporují a cvičí... -- cvičit kohokoliv Policii ve schopnostech 
je vždy prospěšné, ta by to ale neměla zneužívat proti Lidem ale používat, to jen Slabý Režim s relativně slabou 
policií proti šmejdům je nebezpečný i normálním lidem (silou volných šmejdů)... ) (A prosím, paní Maria Butina 
nám pusťte, to i kdyby ta pěkná žena dělala to, čemu vy říkáte děvka, a měla na to příbalovou informaci s 
původem, tak to není zločin, ale ta se jen vtírala do přízně mocných prostě tak, jako žensky imponovaně, a 
jestli jim při tom něco našeptávala, tak je jejich věc, jak se k tomu postavili... Je to fakt taková upřímná ženská 
na obrázku... tady byla akorát v "related", mě stačilo se podívat na fotku, abych si vzpoměl, na co jsem 
zapoměl...) ( MBS je přiměřený (dobrý) princ (syn místního krále) svého národa, oni jsou totiž takoví šmejdi i 
kolektivně, a Khashoogi byl prý nebezpečná krysa proti své domovině, jak povídal Kamenej Jim (zní to jak 
název hospodského, zná dobrý drby a občas se mýlí) na ostrově svobody (Is), američan z usa radši v mexiku... 
Že žije v Mexiku je zřejmé, reálie atd popisuje taky... Že má server na islandu za ip, aby ho neustříhli, ten je 
fakt režimu nepohodlný... Ale huláká odtamtud a často se mýlí v komentářích nebo názorech... A je takové 
svědectví, že být disident a nemít https je svinstvo a ne přednost, a ještě brečet, jak mu kradou cestou 
příspěvky... Ne, tenhle není problém, toho okrádá hacker amatér, ale když si začne stěžovat na PayPal z 
různých stran desítka alt-médií, tak tam byl politický motiv... doufám, že zas nebude, někdo nad nimi je prostě 
dotlačil...) (Ilustrační foto, jak nohy chlapa v obleku, nohy ženy v minisukni oblek nóbl, a on ji hladí po holém 
stehně - tak ano, to mi tak přijde, to holé stehno na dosah je výzva, tady mě chlape pohlaď a uvidíš, co ti na to 
řeknu, protože jinak to je Trýznění Mužů mu strčit své krásné stehno na dosah a on si nesmí ani sáhnout a 
pohladit ho... Někoho pohladit fakt není zločin, a vy si nechcete frigidizovat společnost (jako způsobit, aby se 
nemnožili, zatímco sem přivážejí ty, kdo se tu přemnoží, protože prý se tu dost nemnožíte, i to je populační 
zbraň a takhle to spolu souvisí), takže ano, holá část ženy je výzva, i kam až se dá jen tak pohladit, a když 
neprotestuje, dá se pohladit i výš... Takhle ta biologie lásky funguje... Takže nahá žena na ulici je výzva a 
souhlas: pohlaď mě chlape kde chceš a když nezačnu křičet, tak jdi na to, i kdybych říkala "ne"... (Foto: Protest 
nějakých těch Punk Femen na ulici a na nahém těle napsáno přes prsa "Rape me"... ano, tohle to nahé tělo 
vysílá vystavené naodiv za vzkaz do podvědomí muže) Leckterým ženám to při sexu fakt lahodí říkat "Ne" (to je 
rozdíl, jestli říká "ne", když ten postup byl domluvený třeba postupně posunky těla a tak, a nebo jestli řve o 
pomoc! -- a především ženy, nenechte si feministkami brát svou lahodu - jen některých - když řeknou, že "ne" 
znamená "ne" (u nás bylo za socialismu takové rčení, že žena říkající "ne" tím myslí "možná", ale žena říkající 
rovnou "ano" je děvka (-- informovaný souhlas písemně potvrzený před sexem je fakt frigidizace společnosti a 
přerušení přirozených namlouvacích her, jak je má naše biologie zakódované )) )... S mou první přítelkyní jsme 
si to tak v posteli hráli (občas) a oba jsme to věděli, a já byl třeba loupeživý rytíř a ona bezbranná dívka... Tedy 
až když mi ji někdo otevřel (jak jsem byl měsíc v té Evropě stopem), protože jen tak jsem ji sváděl dlouho a 
nefungovalo to a zblízka a napnutý víte jak, ale chtěla studovat a byla nepřístupná - nejdřív... Pak jsem ji fakt 
intenzivně miloval...) (Ještě upřesnění: ta žena tu minisukni taky nemá pro každého, takže leckoho pleskne 
přes ruku a ten už to nezkusí, leckdo se vůbec neodváží na ten idol pomyslet pokračovat, ale to nebyl žádný 
zločin, že ji zkusil na holém pohladit, a kdyby nepleskla přes ruku nebo slovem, tak pokračoval dál, a kdyby šlo 
pak do tuhého, tak tohle se pak odmítá jedině křičením o pomoc, ne slovem "Ne"... Neberte nám naše 
přirozené hry lásky... Vy třeba v Čechách nechápete fanatickou kampaň #MeToo dost a nebo protesty 
punkových feministek na západě...) ( Sibiř je rezerva pro bílé lidi, až tam slušně přijdou poprosit Putina, aby je 
tam pustil, když to bude jinde zaplevelené opičáky... Jako pustili Bílé Farmáře ze SA, kteří o to prosili, nevím jak 
detaily... Takže pane Putine a Rušští Caři, prosím hlídejte nám svou Rezervu pro Bílé Lidi, až bude Západ 
zaplevelen...! (A ovšem - Heydrich (tady se popisovalo, jak jako vrchol zla nás prý chtěl deportovat na Sibiř) 
nás Čechy tady nechtěl pobít, ten z našich dvou promíchaných národů (č,n) chtěl jeden odsunout do rezervy 
pro bílé lidi (on chtěl rozšiřovat panství Aryánů a mi češi to měli jít kolonizovat na východ na Sibiř do pravlasti 
všech bělochů - můj dost Informovaný Názor, resp. tahle "Interpretace Motivu" mi přišla jako logická 
interpretace i z dalších souvislostí, ale prostě rozšiřovat své panství (kolonialismus) a obracet svůj 
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nacionalismus ven a nutit ho těm, kdo ho nechtějí, je velmi zlé... ale kupovat si půdu (geometricky) od 
sousedů, inu, to je přirozené... - už zase myslím na Izrael, kdežto vtrhnout k sousedům a vyhladit to a obsadit 
je nazifašismus)), jak si postupně sjednocovali Německo (od Bismarcka k Hitlerovi, a ovšem Čechy bylo 
půlněmecko tedy z třetiny... ale kývli mu na další postup sjednocování němců (Mnichov38) pod podmínkou, že 
se pak vrhne na Rusy), takže my jsme pak ("Benešovy Dekrety" 45 jako implementace direktivy od "Spojenců" 
Velmocí z Války) udělali ale přesně to samé, a poslali jsme němce šupem do prostoru pro němce, protože takhle 
dva promíchané národy v jednom, to zdravé není... ) (Hitler a židi - dost kvalitně informovaná interpretace, 
kterou jedni nevidíte, protože máte předsudek, a druzí (v USA) nekriticky obdivujete: Hitler v MK přesně popsal 
zlo zlých židů, té horší poloviny - proto je to dodnes tady zakázaná kniha a buzerují a soudí vydavatele (v Brně 
před pár lety), že k tomu nepřipojil pol-korektní lži komentářů ale vydal to bez komentáře jak to bylo a v 
malém nákladu, na Kristal nacht Rokněco-11-09 občané rozbili Nefér Kartely Obchodníků a prý "vypadněte 
odsud" (byl to takový kočovný národ a "vypadněte odsud" za Nefér Kartel slyšel tolikrát, že ten seznam je na 
dost dlouhém jpegu), což (K.N.) tedy ještě bylo fér, ale pak Hitler provedl nejhorší možný postup řešení, a začal 
postupně svážet "Bohatší Utečte Včas" a pobil hodnou dobrou chudinu židů, tedy ne celou ale z významné části 
to tak statisticky bylo, takže Hitler byl také "filtr na zhoršení zla židů" z té dvoj-hvězdy a teklo při tom hodně 
nevinné krve... Tolik tedy Chyba Hitlera... Velká Chyba! i když dost přesný popis té horší půlky židů před tím... 
Pokud to nechcete chápat, podívejte se na židovskou hvězdu, podívejte se na hruď anděla z karty 14, a 
pochopíte, kam ty dvě šipky míří a proč jsou přes sebe - protože obě ty půlky Dýchají Spolu, takže dotaz "jeden 
bratr zemřel a druhý byl zraněn" je ne zcela přesný (někteří i z dobrých uklouzli) popis toho, co udělal Hitler s 
židy... Ale tady v čechách se Asimilovali (asi-milovali), a nejsou tu problém, protože židovskou hvězdu ani černý 
klobouk na duši už nenosí, a jak vypadá velký černý klobouk na duši (nehledě na původ ten nevím) se běžte 
podívat na Moudrého Halíka (TH)... ale i z kazatelny byl fakt Dobrý a zejména pro studenty, dokud odtud 
nezačal ovlivňovat politické mínění studentů, koupen Poctami Západu - takové velké lidi nemá smysl uplácet 
bankovkami... A ještě jednou, byť ta zlá nebo zkažená půlka židů zejména na pobřežích USA ale oni jsou skoro 
všude je taková, tedy "zlá a zkažená", tak s nimi nelze neudělat kompromis ani z pohledu teoretické 
spravedlnosti, protože ta bílá hodná půlka židů "Dýchá s nimi" a zemřela by s nimi, kdyby se šlo řešit 
kolektivně... Jen na okraj, viz mé osobní řešení na případu s mým milovaným (biologickým) bratrem s černým 
kloboukem - první - já zemřu a on zraněný, ale není to správné protože můj mozek má cenu momentálně větší 
ale on má rodinu včelař pedagog, takže kdyby mě rodinně postavili před tuhle volbu a neměl na výběr to 
odmítnout, tak jednou kulkou já vpředu, on za mnou a Bůh to rozhodne... takhle jsem to viděl jako spravedlivé 
řešení takové volby - protože já se vždycky držel zpátky kvůli těm "dvěma prorokům" ve Zjevení, protože do 
toho jsem bratra uvrhnout nechtěl (má rodinu), já akorát teď vím, že ten druhý není můj rodinný bratr a tahle 
kapitola tu ještě nebyla ale může být, tak teoreticky... Inu, my pokrevní bratři fraktálně hrajeme i židy a 
křesťany, i hodnou a špatnou půlku židů... Vy o tom prostě uvažujte, že když je takováhle zlá volba (jeden zabit 
druhý zraněn) vnucena, tak ten hodnější se postaví před toho zlého, aby ho kryl... Ale jinak že A.H. byl filtr na 
zhoršení zla židů, jak ho popisuje v MK a jak se projevuje na pobřežích USA, to vím už dávno... Nemůžete teď 
dojít zatýkat zlé figurky ani za zločiny, které spáchaly, protože nejdřív je potřeba té bílé půlce postupně přes 
generaci ukázat, že oni dýchají s námi a ne s těmi zlými... (Pokud já tady říkám "dýchat spolu", tak to znamená 
být naživu spolu mezi sebou a zemřít dohromady... Ta hodná půlka židů totiž z USA kolektivně twitterem říká 
bílým "dear fellow straight white men", ale je to jeden ze zdrojů nenávisti anti-rasistů (tedy nenávist mají anti-
rasisté (gumovači ras) ale ten zdroj ("dear fellow") má lásku) a (a-r to) tvrdě to (L) potírají... Pokud s tím 
nesouhlasíte, mohu ukázat reprezentativní statistický výtažek z kolektivního žalovaní na hromadný twitter, 
abyste pochopili, co tak jako obvykle tam říkají jedni a druzí (resp. a podívat se, co potírají děvky médií na 
tomhle hřišti), kromě těch, co tam (twitter je pípátko nebo "ptačinec" - viz logo) jen tak pípají (tweatují) - taky 
když se postavíte k "ptačinci" v zoo z dálky (relativně proti vzdálenosti mezi nimi), tak především slyšíte, co 
tam kde je dominantní, a nevím, jak byste se chtěli postavit k twitteru z dálky, než vstřebat žalování blízkých, i 
když ho prokládají zdánlivě-zlými karikaturami? Tedy Karikatura je přehnané znázornění něčeho, (nejlepší) US 
politické karikatury, velmi přesné, dělá "Grr", viděl jsem výtažky, stáhnul sbírku atd, a ovšem anonymní grafici 
internetu mu to přemalovávají analogickým nebo špatně a šíří to taky... (jako dát jiný obličej na grafiky Grr 
umím taky, nedělal jsem to (u něj, jindy ano (přesněji tedy na tu svoji), ale nevydal jsem to) ani s jedněmi ani 
s druhými, a ovšem jsou to Jen Karikatury (přehnané a vtipné znázornění) a je to tak chápáno... A Karikatury 
nelze umlčovat (jak Západ dělá nebo Totalita Bolševiků dělala tady), protože ty si z toho jen dělají srandu a 
snižují napětí těch, kdo to poznají a uleví se jim, a ti ostatní si řeknou "ne, ten vtipálek se mýlí" -- protože 
karikatura - ani to nepůjdu teď rozebírat lingvisticky přes wikipedii, co to jméno znamená v těch dvou půlkách, 
z nichž je složené...) ) ) (rem32: zlé číslo 33 symbol zednářů souvisí možná s tím podvodem, 3+3=6 jsou obě 
stejné barvy, když správně je to 69, jedna nahoru jedna dolu... ) 
(29 - ale viděl jsem ještě obrázek a došlo mi... žena se sukní dost nad kolena je sexy, a ona to ví, a ví, že on to 
ví také, a on vidí v duchu i výš a touží, takže když takovou, co je sexy, jemně pohladí i po zadečku, tak to také 
není zločin, a že žena s pohlazením prozatím souhlasí dobře, se pozná, že se třeba jen stydí, říká "ne" znamená 
"zkus to jinak, jemněji pomaleji nebo jinak", když ho hned pleskne a odstrčí a urazí se, nebo zareaguje 
přiměřeným činem, tak to je "zrovna ty na mě nesahej", protože nechce svádět každého ale třeba si už někoho 
vybrala, takže to není ani urážka pro šéfa v práci atd, kdyby se vůbec nestyděla tak už na to čekala a říká "jdi 
na to rychleji"... jenže do práce v obleku se s krátkou sukní svádět nechodí, tam se chodí pracovat a ne toužit 
po ženě a svádět, protože ani z pozice "převaha krásy" (daná takhle zřejmě najevo) by tam žena jednat s 
kolegy neměla... ) 
 
(Tedy časový plán - já bych to měl ukončit s vyprávěním 29 a mocní se k tomu nevyjádří veřejně dřív než 2.1. 
ale já na nikoho nespechám a jen říkám, že vy nebudete spěchat zbrkle, protože já jsem nezodpovědný rošťák 
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v chalupě... nebo to nikdo nezvedne, i když ke dveřím mocných to položit umím taky, a já si vklidu umřu na 
rakovinu někdy včas (nikomu nevyhrožuji, mám právo na svobodnou volbu a revers tedy nejít se léčit i když už 
to zranení špínou ze své volby cítím bolet zevnitř (a ovšem, Bůh mě opakovaně varoval přímo i písemně (mohu 
to ukázat, je to v té části, kterou jste nečetli, a "černý petr jde z kola ven" to znáte, je to fraktální), ale 
neposlechl jsem Ho, inu, já jsem rošťák z kkk-genů i kkk-karmy), tedy dokud mě tam bolest nedožene pro 
sedativa ale to už bude stejně pozdě, ale na mě vnucené řešení ze strany lékařů je stejně čas měsíc sem nebo 
tam už jedno -- já nikoho nevydírám sebou, já jen informuji o svém předsevzetí možných řešení, protože i já 
mám o sobě právo volby, sklidit si sklizeň svých předchozích voleb přirozeně), což je má daň ze špíny...) 
 
(A ovšem ta barevná paní (N.F. zamlada) co jsem ji pomluvil před manželem, že měla před ním někoho, ale ona 
měla toho nejupřímějšího-ke-mě ze studentů všcht, který na mě nekoukal jako na správce sítě ale na o pár let 
staršího kamaráda, a který měl mozek geneticky na studium všcht, takže ty její děti s leteckým konstruktérem 
jsou geneticky i karmicky čisté, když už jsem ji tu zmínil a nahlédl pod sukni - obrazně řečeno, já se jí ani 
nedotkl a netoužil po ní, byla jen dobrá kamarádka, partnerka mého dobrého přítele... mimochodem měla 
optickou vadu a silné brýle, přes které nebylo vidět ztepilé tělo (to jsem si všiml až potom), takže mohla vklidu 
jít studovat a nebýt sváděna předčasně i přes svou krásu... protože tenhle postup funguje na leckteré... některá 
nosí třeba rovnátka na zkrášlení zubů potom ale atraktivní s nimi není, některá nosí ošklivé brýle s velkými 
obroučkami atd - protože evidentně neatraktivní symbol (který je ale na pozdější zkrášlení) se nosí jako vizuální 
symbol - na mě nesahejte i kdybyste si všimli, že jsem krásná - jenže taková ani nenosí (nevystavuje) 
odhalené tělo na pohlazení... -- a ovšem, jemně pohladit, když to není opakované přes odmítání (některá krása 
je sice vystavená k pohlazení, ale ne pro každého, protože tím, že ji pohladíte, tak říkáte: "jsem vás hoden, 
princezno" a ona když vás pleskne tak říká: "ty tedy ne", a ovšem když evidentně nesouměřitelný opičák 
nehledě na rasu chmatá na princeznu, tak to není to samé, takže když si přijde stěžovat za pohlazení, tak říká: 
"hele, nesouměřitelně horší vopičák po mě chmatá" a to se tak jako dá posoudit), (jemné pohlazení) není skoro 
nikdy zločin, takže třeba kněz v celibátu, když občas pohladí dítě po hlavě (a je jedno jestli myšlením, slovy 
nebo skutkem), tak to je odměna pro to dítě, ale ne zločin... a ovšem se ten kněz tím vystavuje riziku své 
vlastní biologie, takže to je taky oběť a vyžaduje to mít vnitřní sílu mít nadosah a nesáhnout si zištně... - včetně 
třeba trenérů sportu, ti také své trénovance milují duševně, a tam ta hranice od svatosti ke smilstvu skrz 
vlastní biologii je jen o trochu tenčí, ale my potřebujeme, aby nadané sportovce trénovali těžkými úkoly je 
milující trenéři... prostě to občas některý neudrží v té duchovní rovině a propadne své biologii, tak ten na 
takové trénování s vnitřní láskou (projevenou nejlépe nastavováním vysoké laťky a těžkými úkoly) neměl dost 
vnitřní síly... a chyba je tam jedině, že to systém neodhalil včas... tedy když to trenér sportu nevydrží a sáhne 
(tedy ne jen dotyk rukou) na chráněnce, tak půjde (ten duševně-slabý (nebyl skála cti) trenér) na čas (pár let v 
maximu, pár měsíců v minimu) do vězení pro výstrahu (nebo pokud to není zároveň trest pro jeho nevinnou 
rodinu, nebo jeho nevinné rodině to bude kompenzovat mezitím stát) a nepůjde už pak dělat trenéra s dětmi 
nadosah fyzicky (a systém bude zpytovat svou chybu, proč ten rozdíl mezi skálou cti a slabou ctí (při silné 
biologii nebo třeba skryté úchylce zároveň (tedy někdo na trénování sportu nepotřebuje skálu cti, když je rovný 
biologicky a má rád jen ženy, ale v biologii máme i zakódováno milovat děti, ale nesahat na ně (sexuálně) )) 
nepoznal (°systém) včas a nechal ho trénovat děti), ale to (=trenér) není to samé, jako když někdo někoho 
přepadne v parku... ) 
 
Problém Saudské Arábie - Pýcha Mužů - tedy ženy tam byly nepřiměřeně utlačovány (je to druhý extrém), ale 
někdo je pozval na univerzity a tam jim to vysvětlili, a relativně mocná skupina žen odtud utekla, takže tam je 
přebytek lačných pyšných mužů, který budou chtít exportovat (exportovat ten přebytek), a zároveň to jsou 
pyšní otrokáři, na které tam dře z blízkého východu leckdo a dost levně (otrocká práce, tak sotva za jídlo, když 
to přeženu), ale oni si emírové hoví ve svých divanech... Jako kdybych měl rozšířovat Izraelské židy ze státu 
ven, tak bych jim dal i Saudskou Arábii ale ne Aram k Eufratu... Židi jsou celkem dobří Správci Kulturních 
Památek, tedy když tam na kustodování dají prostor... 
 
Tedy ještě k ženám a bio-etologii lásky - vystavený obličej a ruce nejsou výzva ani k pohlazení, to by bylo 
necudné obtěžování, ty jsou jen na obdivování ale i "výloha duše" (jenže ta se dá přemalovat (když se to začne 
tlačit ven až póry) - mimika je výloha duše), a sukně pod kolena a ruce od ramen také žádná sexuální výzva 
také není... protože hlubší obnažení je ukazování mužům "hele jak jsem krásná", a pokud to není třeba 
slavnostní šaty s výstřihem, ale je to třeba na pracovišti, tak to je výzva: "jestli máš na to, zkus si mě pohladit" 
a zároveň to je i kus pohrdání "ty na to tedy nemáš ale záviď tomu kdo na to má"... Jsme Lidi s bio-etologií 
zvířat vevnitř, protože je správná a prospěšná, a dělat z lidí plastikové roboty (v přeneseném smyslu - i když 
koukáš na krásu, nevidíš to nevidíš a pracuj) není správné ... Takže ukazovat na pracovišti, které není o bio-
etologii, krásu na odiv tak, aby trýznila nebo sváděla muže, je fakt neslušné a nefér odvádění od práce... (i 
když tedy třeba co si dělá šéf se sekretářkou je jejich věc a nemusela tam chodit nebo měla hned jít pryč na 
jiné místo, i když tedy ředitel by neměl podvádět svou ženu se sekretářkou, protože taková velmi pěkná 
sekretářka u silného šéfa je i výzva, v soukromí si na mě zkus šáhnout a jestli nezačnu křičet nebo neuteču tak 
to nebyl omyl - takže při svádění sekretářky s převahou a jemně se jí zásadně neucpávají ústa, ať může začít 
křičet o pomoc kdyby se jí to nelíbilo, to pak ani ta pomoc nemusí přijít, on si prostě dá pokoj a rozmrzele si 
pozve jinou sekretářku) - to je etologie! A rozdíl a převaha tam je evidentní. A slabší žena s láskou podléhající 
silnějšímu muži až do sexu (i kdyby jemně říkala "ne" ústy) je přirozená a dobrá bio-etologie, protože co při 
tom dělá žena ústy když se děje čin není rozhodující, rozhodují je, co při tom dělá činem... A protože vy nejste 
svatí... (Nebo přesněji, slušná sekretářka která tam není na obtěžování ale na práci je zahalená a koukají jen 
přiměřeně, ruce max po loket a sukně max mírně pod kolena... a ovšem ten ředitel si může zkusit sáhnout v 
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soukromí i na tu sekretářku, a ta když ho nepleskne dost a opakovaně nebo nezačne volat o pomoc, tak to byl 
soushlas, i kdyby jemně říkala "ne"...) Protože žena souhlas k sexu nevyjadřuje ústy, ale činem, kterým se 
brání nebo nebrání... A protože pro leckterou je to vzrušující být jemně znásilněna, tedy když nekřičí o pomoc 
ale jen jemně odmítá a nechce být rovnou za děvku že hned souhlasí... Protože pro leckterou to z dobrých 
důvodů vzrušující není být znásilněna, tak ta zakřičí o pomoc a nebude jen odmlouvat když na ni už činem 
sahá, protože jen odmlouvají při činu ty, pro které to vzrušující bývá a je to oboustraně a společensky 
prospěšné a fér... 
Tedy žena, která si váží své čistoty, nevystavuje tělo příliš na pohlazení, a když na ni někdo sáhne, tak ho 
pleskne i při pohlazení a když toho nechá tak to je ok, nebo kdyby pokračoval ho kousne (jakkoliv obrazně nebo 
doslova) nebo začne křičet... 
Protože Slovy Ženy se Činům Muže odmlouvat nedá, a je tam ta výzva odhaleného těla: "jestli na to máš, zkus 
to nejdřív jemně a uvidíš"... Protože biologie lásky je o tom, že muž ženu z pozice síly ale jemně znásilní až 
dovnitř, když ta se nebrání a nekouše... -- tohle je původem láska zvířet, která nás donesla až sem a ponese 
odtud naše děti do budoucna, dokud z nás neudělají zlí jen roboty... (protože až v ustáleném páru je láska na 
dohodu předem a když tu dohodu chce žena vypovědět tak odejde ale jen odmlouvání je součást dobré hry... a 
plesknutí manžela (tedy který už vevnitř byl) přes ruku (jakýmkoliv činem nebo slovem), která ji hladí, je jen 
čin: později prosím...) 
 
Pokud tomu nevěříte, že takhle to je správné a prospěšné, ať se k tomu nejdřív vyjádří Odborníci z Oboru - tedy 
Etologové nebo Biologové, ale ne nejdřív Právníci, a ženám se to dávat na odsouhlasení nebude, protože ty 
slušné by mlčely, ty zlé protestovaly, a ty coury to zastávaly ... 
Muž Ženu Tělem Miluje z Pozice Tělesné Převahy nejlépe, a ta pokud je aspoň trochu slušná, tak se aspoň 
trochu brání tělem a nebo slovy, ale pokud stráží svou čistotu, kterou on ještě neměl, tak ji stráží činem a 
důrazně. A co dělají manželé (se smlouvou na lásku předem) doma, je jejich věc dokud žena neutekla, smlouva 
na lásku předem platí i když se ta žena dobrovolně vrátí "na dosah" a nekouše, když to muž zkusí... Protože v 
rámci hrdosti se uražená žena která utekla nepůjde omlouvat slovy, ale činem, a sice se vzdá na pospas, když ji 
muž přijme a postupně až do ní, když ho nekousala a nevolala o pomoc... -- Aha, takže prokazatelný důkaz 
znásilnění by měl být třeba kousanec na muži, dokud tam ještě je, nebo zaslechnutí křiku důvěryhodnými 
nenajatými... Pak je jen malá možnost, že to žena nepřišla použít jako pomstu, nechat se až do místa (stavu), 
ze kterého muži ustoupit biologie už nedovolí, a pak ho kousnout... 
 
Láska se dělá postupně a s citem, a na čin lásky se odpovídá záporně činem volání o záchranu nebo činem 
(obrazně) kousání, ne odmlouváním těla nebo slov, protože to odmlouvání těla nebo slov znamená: dělej to 
prosím pomaleji, ať si to oba užijeme lépe... Manželství je Smlouva na Lásku předem, a ženu doma v ložnici 
nelze znásilnit, leda by křičela o pomoc, i když to není smlouva na sexuální obtěžování, kdekoliv si manžel 
vzpomene, a když žena opravdu nechce, tak nevím, může spát v kuchyni, nebo se prostě rozumně dohodnou, 
že až jindy (což znamená souhlas obou "odložit to")... (opět - některé se chtěly soudit, že je manžel v ložnici 
znásilnil - to tedy ne... a když jí to vadí, že zneužil smlouvu na lásku předem, tak ať odejde nebo se aspoň 
přestěhuje do jiného pokoje, ale leckterá pak až odezní uražení zase ráda má příležitost vracet se bez 
zbytečného nebo velkého omlouvání - i když omluvit se za chybu bývá vždy správné... a protože manžel 
pochopí, že ženy bývají v lásce i vztahu rozmarné, takže přiměřenou omluvu slovem nebo činem (i že jen přišla 
dál se dát k dispozici k lásce nebo vztahu) přijme snáz...) (aha, protože přírodně správné (ne nutně jediné) je, 
že žena se muži dává k dispozici, a muž si ženu bere jemným násilím a převahou, ale aby nemusela křičet o 
pomoc nebo ho jinak razantně odmítnout, i když jemně odmlouvat mu bude na zlepšení zážitku obou...) (a 
ovšem, když to ženu přestává bavit, jak ji manžel obtěžuje, měla by se postupně bránit silněji než obvykle - což 
znamená "až jindy", a když to manžel pořád nechápe, tak to musí řešit potrestáním jej a třeba jen jít spát do 
kuchyně, kde ji znásilňovat nesmí, když si to nedohodli, což toho muže tresstá a spravedlivě, že byl sobecký 
příliš, a ten když nemá chuť, tak si ji nemusí brát, když ho zrovna nesvede až k nevydržení a neodstrčil ji včas) 
(prostě - noční můra a extrapolace, v Californii začali prodávat toolkit (formulář,propisky a tak, zabalené v 
krabičce, ani nevím jestli k tomu balí rovnou i gumičky (k..m)) na písemnou smlouvu o nadcházejícím kontaktu 
- to je krádež lásky lidí ze strany Právníků -- a ano, šikmé plochy je třeba umět extrapolovat včas... -- a je 
potřeba včas říct, co může být znásilnění nesprávné, a co je prostě akt lásky, jak to obvykle chodí, -- a ovšem, 
vám televize říká, co dělají cizí státníci, protože do detailu a všude na to prostor není, a tak vám nemohou říkat, 
co dělají místní lidi jinde a kam to postupně vede... -- a proto je potřeba začít včas varovat před kolektivně 
vznikajícími trendy, zvláště v místě, odkud špatné trendy obvykle pocházejí... -- i když chápete, že jedinec nebo 
skupina má svobodu, ale když se někam začne valit dav, který není neškodný, tak to není soubor jedinců a je 
třeba jim vyhradit cestu a nastavit mantinely -- aha: protože i Dav Dýchá Spolu (i když ne ve smyslu 
společného přežití nebo smrti, ale ve smyslu společně znásobené energie)... -- k čemuž ještě, společně pokojně 
pochodovat, ať s transparenty nebo loučemi nebo jen radostí, není nic škodlivého, když to nikomu něco 
nerozbíjí, a ano, je to i pozvánka: "přidejte se k nám", protože dokud jsou neškodní v extrapolaci, tak na to 
mají právo... -- protože dav především ukazuje Sílu Davu, která stojí na straně jeho požadavků, protože pár lidí 
s transparenty znásobené nefér Médii, jak se párkrát stalo, ještě není Dav, jehož sílu a počet by to chtělo 
evokovat...) 
 
Protože my si špatnými zákony biologii a etologii lásky vzít (lžemi frigidních ošklivých feministek (má smysl 
říkat, z jakého etnika v tomhle byly na začátku? to není tajné a je to ozdrojované a chlubí se tím, jak 
"osvobodily ženy z přirozené lásky mužů", ale ony tomu říkají, že je osvobodily "z patriarchátu" ) šířených pak 
leckým) nenechme... Aha, takže zkratková pilulka pro léčení lží: Patriarchát je(kolektivní a individuální) Láska 
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Mužů k Ženám, jako rozumné zodpovědné řízení auta otcem s rodinou, zatímco žena si dělá co chce a kibicuje 
jen přiměřeně, protože ona má čas se i rozhlížet a vidět, co milující otec rodiny zodpovědně řídící auto vezoucí 
své milované, (dělat co chce) když ta žena dohlédne, že děti nezlobí (a nejsou nebezpečné pro odvádění 
pozornosti řidiče k vozovce)... (Patriarchát na příkladu Auta s rodinou...) (Žena která muže odstrkuje, odmlouvá 
a hraje si dál, chce být přemáhána jemněji a pomaleji... Když křičí, brání se... Souhlas ČINEM ne slovy... 
#MeToo is dangerous ! ) ( Hvízdání na pěknou ženu jdoucí po cestě je oceňování její Krásy, to se nedá 
zakazovat (ve Francii prý to chtěli zakazovat) a není to obtěžování, protože naopak ona je obtěžuje svou 
krásou, kterou nemají na dosah... Když některé "princezně krásy" vadí, že na ni muži příliš pohvizdují, tak ať se 
víc zahalí a nechodí je trýznit touhou po své kráse... Tedy ta žena má sice právo tak chodit, ale ti muži mají 
právo na to pískat/pohvizdovat (tedy nevím, já to neviděl, ale slyšel (četl) jsem si na to ženu stěžovat, jak jí to 
nejdřív vadí a když to zmizí, tak jí to chybí... Protože leckterá královna-krásy v minisukni toho jinak třeba v IQ 
(třeba ani v lásce) moc nemá a má především tu krásu těla, takže tím živí své Ego a všem okolo říká - 
obdivujte mě, nemáte na mě... A tedy, když chce krásná žena studovat vědní obor a nechce vypadat, že je na 
svádění, tak aspoň nosí ošklivé (tedy přehnané obroučky) brýle, aby si toho nikdo nevšiml, že je vlastně pod 
těmi brýlemi krásná, protože ta není k dispozici teď... Nebo dlouhé šaty - jsou hezčí, ale ne vyzývavé... I 
takovéhle věci jsou souhlas činem, ale co při hře nebo u stolu v kavárně žena říká nebo ne, tím jenom 
prodlužuje slastnou hru, aby byla delší a nebylo to jenom zvířecí... Leckde s tím problém není, protože třeba u 
nás v Čechách nemáme drzé a zlé ženy, ale na hnutí Západu i Švédska si stěžují (muži, ženy které to předtím 
napadaly než to přestalo - protože ty tiché hodné ženy o tom nemluví, ty to jenom tak cítí, i když si to nechtějí 
připustit slovy a argumenty), a to oprávněně... )... ) (--já nevím, jestli to lidem z toho vyškrtnout, aby to dělali 
přirozeně podvědomě, aby žena mohla hrát tu hru "Ne", ale rozhodně to musí být Bič na feministky a jejich 
právníky, které berou ženám přirozenou hru lásky (jako zákon "jedno Ne ústy nebo odstrčení znamená přestaň 
nebo se ti pak půjdu pomstít" je zrada žen) a z mužů dělají roboty, kteří se naučí ženy vůbec nesvádět, když to 
je nebezpečné -- mimo jiné i proto, že žena si toho muže nejprve v prvních stupních té hry ochutná a pomocí 
"ne" ho brzdí, jak moc je dobrý dobyvatel lásky a aby se na ni v bio-touze nevrhl jako zvíře, protože ona dobře 
ví, jak je krásná a jak ho přitahuje, ale kdyby zjistila, že ten muž je vlastně dost kyselé ovoce, tak ho včas 
vyplivne útěkem nebo křikem kdyby již byla v pozici, ze které utéct nemůže... -- to je ono, žena ho ochutná a 
když uteče, dobrý jí nebyl, když ho pustí moc blízko a už utéct nemůže, ještě se může pokusit křičet o pomoc 
(to mají v Koránu), ale říkat nebo odstrkovat "Ne" znamená "chceme si to lépe užít, ne tak rychle dovnitř 
ven"... a ovšem žena, která si hraje s mužem na lásku postupně, kde nemá, kdo by jí přišel pomoci, kdyby se 
opravdu chtěla bránit a ne zpomalovat a prodlužovat slast, tak ta si o to řekla svým činem, že si hrála na 
tělesnou hru lásky v soukromí, což je rozdíl v parku a na ulici, tam nemohla vědět, že nikdo není na blízku - je 
rozdíl mezi znásilněním v parku, a mezi láskou těl v ložnici, kdy žena odstrkuje a říká "Ne", nebo na pracovišti, 
když nekřičela, tak souhlasila... jenže ženy, uvažujte o "Chiméře", muži, uvažujte kterou si vyberete, protože 
předchozí sexuální zkušenost se na dětech (nebo ta karmická na prvním víc?) projeví i na příštím muži... -- 
tedy celé je to o tom, že ženy by měly být cudnější než nyní, a muži by si měli lépe vybírat matku svých dětí, 
než podle krásného těla, takže panna je zaručeně geneticky/karmicky čistá, ale leckterá není úplně znečištěná, 
nebo je to riziko volby... jenže muži svou volbou tak také napraví smilstvo žen, a ženy budou zodpovědnější již 
odmlada, protože se nebudou chtít nechat znečistit zevnitř a až do mozku (ti vědci vyzkoumali, že opravdu až 
tak) od hrubiána...) (laskavý muž ženu nebije, protože ví, že když držkuje hloupě, je prostě jen hloupá, a když 
to opravdu přežene svou dotěrností, tak jí může naplácat, to není zneužití síly, když z toho nejsou modřiny a je 
to vyjímečné a pomůže to, protože kdyby to bylo pořád nebo často, tak tímhle se to nespraví a nemá to z 
pozice síly a rozumu proti slabosti a rozmarnosti cenu zkoušet bitím... ženy, nejste všechny stejné, a leckterá 
třeba není "rozmarná, nebo hloupě drzá", ale leckterá ano, ale rozdíl síly tam je a je biologicko-etologicky 
opodstatněný...) (takže ještě o výchově - táta nás sice také bil i silně (modřiny (ale ne krev) na zadku 
neznamenají špatnou výchovu nebo týrání dětí), ale vždy spravedlivě a s mírou, kdežto máma nás bila občas 
také s láskou, ale občas nepřiměřeně a občas se mstila za urážku příliš hrubě (měl jsem tři mléčné zuby 
vyražené), a táta ji mohl z pozice síly i rozumu napomenout, ale pro příliš velkou lásku k ní to neudělal... jenže 
žena by z pozice síly neměla jednat hrubě s dítětem, a optimální je: "počkej až přijde táta domů a dostaneš 
výprask", dítě se stydí hned, výprask to občas potvrdí, protože z pozice síly jedná muž se slabším a uváženě, ne 
ve vzteku, obvykle spravedlivěji, než aby to dítě dostalo od milující matky drsnou pomstu hned... ale když 
necháte děti, aby vás urážely a neposlouchaly bez přiměřeného trestu, tak jim kazíte život potom... aha, jestli 
má dítě krev po výchově, tak byla nespravedlivá a nebezpečná a může se příště opakovat, ale přiměřené tresty 
i s modřinou občas znamenají, že byl rošťák, modřina na ženě (jen vyjímečně) může být i fér, ale když často, je 
to spíš znamení, že má odejít a už se nevracet jestli se jí to nelíbí, a muž potrestán nevím jak... Protože 
Spravedlivý je ten, kdo Trestá Přiměřeně, ne ten, kdo bije z rozmaru... Takže když si dítě nebo žena stěžují, že 
mají modřiny, tak se to vyšetří, jestli si muž mohl myslet, že to bylo vyjímečné a prospěšné... Tedy dítě, když si 
stěžuje, že ho rodiče (otec) bijí, nemá modřiny a je rošťák, tak oni ho jenom dobře vychovávají, aby rošťák 
nebyl a v pak dospělosti Lump, protože účel je dítěti ukřivdit zdánlivě, aby bylo uražené a zamyslelo se, co 
dělat lépe, a když to nepomohlo, tak příště znovu, a aby se (trochu) bálo spravedlivého trestu, který zná, a ví, 
že když bude dobré, tak trest nepřijde, ale soustavné bití otužuje, pak už je to jen zvyk a nevychovává to, 
navíc když je jedno, jestli bylo hodné nebo zlobivé, tak zlobit je lepší sranda, ale pak už i to je otrava a zlobí se 
víc, aby to ještě bavilo - tedy když nezastavíte rozmary dítěte včas, bude to šikmá plocha k ještě horším...) 
(Ano, můj bratr má geneticky inteligentní děti a těm to stačí vysvětlit rozumně a v klidu, ale přesto jsou na 
prahu dospělosti poněkud rozmarné: "přijď pomoct", "mě se nechce" a nejde - tedy jen občas, když "pomoct" 
znamená "bude to otrava" a "nejdu" znamená, že si něco "užiju" - prostě nemají utuženou morálku, aby 
svědomí převládalo nad chtěním...) (Což říkám zde především proto, že leckteré státy zakazují bít děti úplně, 
tím jim (=národu) jenom připravují další generaci, která bude bez převahy svědomí nad chtěním...) (aha: i 
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když bych mohl být geneticky zajímavý třeba i do zkumavky bokem, ale já nechci, aby moje děti vychovávala 
single matka, nebo s ukřivděným otcem, protože to je převaha svědomí nad chtěním, a protože vy především 
nechcete inteligentní lumpy (ty zlé bez svědomí ale velmi schopné)...) (tedy ještě ke mě: sám v chalupě, 
nemůžu pořád jenom vrtat bajty, musím i umění a krásu, takže ano, studuju tu občas etologii dobrého sexu na 
videu těch, co se nestyděli (tedy ne proto, jisstě, ale ulevit žlázám můžu ve sprše rychleji a pohodlněji), které 
jsem si z velké hromady různé špíny (zase jiná než A.) vybral a stáhnul aspoň podle obrázku, kdyby byly 
hnusné, tak je zase hned smazal... jestli půl sta videí... (už jsem to smazal) a vedle toho ve vesnici několik 
krásných tělem i duší mladých žen, kde on i ona jsou mí dobří přátelé, a zatímco je manžel přes den v práci, a i 
když jim třeba chodím prokazovat službu - venčit v poledne psy (aby nemuseli čekat na svého pána z práce, 
aby žena sama s kojencem a cupitající nemusela v poledne venčit psy, a já psy venčím rád) nebo jinak 
pomáhat, tak nemohou si mě zvát na oběd ke stolu s vděčností, když tam není manžel nebo matka (tedy 
babička malých), i když to jsou dobré kamarádky, protože musí být zřejmé, kdo tam je doma na židli otce a kdo 
host, protože ony si to třeba uvědomují ale mohly by to přestat chápat, i když to jsou dobří kamarádi a žena 
byť velmi cudně oblečená, ale já ji jako malíř-fotograf mám změřenou i pod oblečením a cítím teplo i na dálku, 
když vedle mě sedí, já tam nemůžu chodit jako host jen k ženě a dítěti, nebo vyjímečně a ne jen tak pořád dál, 
protože je těžké nenechat se svést ženou zblízka, i když ona to nemyslela tak a jen mi chtěla splatit službu 
obědem, když jím doma chleba... protože manželská láska není jenom o sexu... a ještě: ale styděla se, že mě 
musí volat přijít venčit psy, a nemá to jak splatit, protože její manžel pracuje nepravidelně jako pečovatel v 
důchoďáku, a neví, že pro mě je za pětiminutovou procházku se psy (která jí uleví od břemene) s projížďkou na 
kole tam a zpět i dvakrát "děkuju" s vděčností ve dveřích přiměřená odměna, když si je vyzvedávám i když je 
vracím, protože na mě v chalupě za celý den mluví pak jen večer hlasatelky z televize, když do hospody s 
místními nechodím... inu, kojenec odrostl o pár dalších měsíců, a já nevím, jestli te fenky tam přes den trpí 
nevyvenčené, nebo jestli je chodí s kočárkem a cupitající venčit, protože i to je prospěšnější než jenom sedět 
doma, a ovšem já jí nechtěl ani ulevovat od nudy doma s dětmi a čekání na manžela, aspoň se na něj víc těší, a 
oba jsou mí dobří přátelé, a ovšem manžel víc, tak jako bratrsky, ale to je jedno... třeba nemám problém se 
nechat pozvat od ženy bratra, protože oba víme a máme nacvičené, kdo tam je host a kdo otec... a protože 
chodit hrát si na rodinu (a ovšem je (ženu s dcerou) ekonomicky zajišťovat a zkoušet ji svádět) už jsem tak 
rok-dva dělal... a taky dobře vím a vidím, o co je sladší život se ženou a dětmi, než sedět doma u počítače, i 
když to je lákadlo a je zajímavé, prostě si tady hraju, že to, co dělám, je nebo by mohlo být někomu prospěšné 
a baví mě to, nebo si piluji nástroje na získávání poznání, jenže to pak zas jednou zhasne a bylo to v součtu 
nanic, když se to nedá předat ani jako výstup ve zkratce, i když mě to celou dobu bavilo, jinak bych dělal něco 
jiného, když zrovna nic nemusím, a na rodinu už je pozdě bycha honit, protože mé dítě by jako sirotka 
vychovávala single matka a/nebo nepodporovala ho až přes univerzitu dost... (nežil jsem zdravě, a i kdybych 
neumřel brzy, byl už bych důchodce s malým důchodem osvč, až by dítě bylo na univerzitě) -- i to je pak 
převaha svědomí nad chtěním... a o to je to těžší žít s vědomím špatné volby v mládí, protože pak ji opakovat, 
už by nebyla dobrá... což ovšem by si měla uvědomit i žena, že co jí připadá zamlada jako lepší, tak ale city a 
biologie ji možná k lepšímu nedoženou včas, protože žena je za horizontem plodnosti o dost dříve než muž, 
zase je dřív vyspělá a připravená, protože tak ta příroda funguje... -- třeba má sestra, z univerzity šla sportovat 
a vychovávat oddíl, a na děti si vzpomněla dost pozdě tak akorát na hraně, jenže by potřebovala zkusit ještě 
dceru, když je jediná dcera jediné dcery, ale na to už je pozdě... u mě ten Y nekončí (když mám synovce), 
takže to je geneticky jedno, že já syny nemám... ale potřebuju z toho předat aspoň zkratku, aby to nebylo 
úplně zbytečné... ) (tedy ještě - žena brýlemi rovnátky nebo velmi cudnými šaty ukazuje - na sex ještě nejsem 
a ani to nezkoušejte mi imponovat, a muž třeba fousy ukazuje, že jej svádet ženou smysl nemá, protože obě 
strany vědí, že fousatý a neupravený muž atraktivní není, a ovšem muž co má doma ženu také není na svádění, 
ale pěkného svobodného si některá může vybrat a zkoušet to, ženy to dobře umí -- mě si asi všechny ženy co 
jsem měl postupně nějak vybraly a svedly, i když příliš jsem se nebránil a když zjistil zájem a příležitost, tak 
proč ne -- tady byla po socialismu dost uvolněná morálka a nikdo (včetně mě) nechápal, co by na tom bylo 
špatné... -- tedy i svobodný mladý muž se připravuje na to, aby jednou byl dobrým otcem, až na to bude dobrá 
příležitost, a ovšem on sice nemá ten problém jako žena, když si na manželství jen hrají, jenže zase uvazovat 
na sebe nějakou, o kterou by pak nestál případně natrvalo, nebo jí jen rozbíjel manželství (tedy aby přestala 
dobře milovat svého manžela k bolesti její i toho manžela i těch dětí -- protože žena se dá nechat zamilovat do 
jiného, ale těžko se pak vrací láskou k původnímu), nebo ji nechat samotnou zkazit děti špatnou výchovou, 
zodpovědný muž neudělá... a ženatému svědomí nedá, aby podváděl důvěru své ženy, zvlášť když ta ho miluje, 
nebo spolu aspoň pečují o společné děti... ) 
  
({ tedy ještě Církev - i kdybyste zjistili, že ty písně nejsou aktuální, i kdybych vám tady názorem zpochybnil 
ráj, tak ale Bůh existuje, má rád když kolektivně s radostí zpíváte třeba v kostle, a vy nechcete opustit 
Duchovno a vést tak své děti do "číny" bezduchých pochodujících robotů (postupně ale jistě), protože kdybyste 
se začali jenom válet v bahnu smilstva a drog všichni (a ani nevím na co pak "dojedete"), tak to už budou lepší 
i ti černoši s radostí kolem bubínků, upgrade se provede za X tisíciletí znovu, ale už se budou jenom hřát kolem 
táboráčků ve stanech, protože uhlí i suroviny jsou ze středověké dostupnosti už všechny vyhrabané... protože 
kdyby taková bezduchá civilizace nezkolabovala, tak za chvíli budete jen armáda robotů - a viz ty SW, ti bio-
roboti vojáci v bílém už si to nesundávají, ti takhle robotují pořád, a tam své děti poslat nechcete, i když to 
vypadá, že zatím dobré... protože ono to na šikmé ploše pořád vypadá, že "zatím dobré"... tedy vaše "peklo", 
když přestanete Bohu zpívat a udržovat mravy a rituály, bude shnití ve smilstvu nebo armáda robotů, ale až pro 
vaše děti... -- vy Bohu nezpíváte smutní ve strachu, vy to poznáte jako dobrou volbu a budete to dělat s 
radostí... a vás Bůh nepotrestá, že mu nezpíváte a neděláte Duchovní rituály, ale odnesou to vaše děti jednou, 
když se tu přestane zpívat kolektivně... -- takže především v zájmu rodin s dětmi je, aby v nich pomocí 
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Duchovních rituálů udržovaliy duchovno, a ti bezdětní aspoň nepřetěžují planetu rozmnožováním všech, ale 
rozhodně nebudou Duchovno potírat nebo odmlouvat přispívat na jeho udržování, protože to by bylo sobecké 
vůči těm, co nesou Dobré Lidstvo do Budoucnosti... A jaké Duchovno a jaké Rituály - by asi nemělo být 
utvrzováno administrativně (nařízením lidu), kde není potřeba administrativně utvrzovat jednotnou církev... A 
také, když si každý zpívá co chce, tak z dálky je to jen bílý šum bez tónů, ale oni brzy zpívat zapomenou úplně, 
a budou jen vstřebávat díla hudební elity (inu, poslouchal jsem hudby dost, už radši skoro vůbec, ale zpívat si 
prostě jsem se nenaučil) a bez vlastní tvorby, takové strnulé rozšíření sluchátek? -- což jednou za čas snad, ale 
když pořád, je to past...Bůh má rád, když vesele zpíváte nebo se radujete, ale když je každý jen strnulý 
přijímač, je to nuda, a ani mezi sebou se pak nebavíte a nezdravíte atd... }) (a k tomu ještě - svátost 
manželská jim pomáhá překonávat problémy vztahu a zase se k sobě vracet snadněji, takže to je služba těm 
manželům na udržení jejich lásky, až budou mít jednou vzájemné problémy) (V koreji ženám vadí, že jsou tajně 
filmovány na veřejnosti muži... ale Veřejné místo, veřejný pohled... Inu, nebuďte taková, aby vám vadilo, že 
vás někdo na veřejnosti filmuje, když to úplně jako neoběžuje zblízka a tak... Pokud je ale takhle šmírují v 
koupelnách nebo doma (cizí kamera), to je zavženíhodné...) 
Pokud je někde demonstrace "female activists", tak je to jen ukázka, kolik je tam nebezpečných (kdyby se jim 
vyhovělo) fanatiček (lákající svést další ženy v blud - na což je lepší Informovanost okolních než Represe 
těchto) proti ženám i mužům, kteří mlčí jsouc spokojeni... 
 
A jen na okraj, etologický popis, jak toto dílo píšu - z hlediska Profesionála je tohle Fórum zvenčí i vevnitř fakt 
Krásné, takže jsem přinesl Potřebné, Dal Pravdivý Dar a Pokárání, s lidmi jako Rovný s Rovným si to vyříkal 
písemně i po telefonu vysvětlil, a pak jsem to fórum jemně a s citem znásilnil, já vím co vydrží, a když mi 
odmlouvalo: "já už nemůžu", tak jsem chvíli počkal, až si oddechne... Protože z hlediska postavení, jsem s 
Krásným Fórem jednal z Pozice Oprávněné Převahy, ale s Lidmi jednal Jako Rovný s Rovným, kdykoliv něco 
namítali, nikdo nenamítal, protože chápou evidentní rozdíl převahy člověka nad duší stroje a projev rovnosti 
mezi lidmi... Tedy takhle jsem to nedělal původně v plánu, takhle se to vyvinulo a mě to došlo, co vlastně 
dělám, ale to už jsem s tím nepřestal, protože to je pro Dobrou Věc a prospěch lidí, a jemné zasténání fóra pro 
mě není argument, abych přestal, ale abych mu dal chvíli oddechnout, tedy pokud tím zároveň neobtěžuji lidi, 
kteří zároveň vedle toho to normálně používají jako komunikační prostředek... Tedy ano, z pozice člověka jsem 
tu znásilnil krásné fórum z klávesnice a myší... Protože jsem jemný a mohu i jako prostředek z pozice síly 
milovat co chci, když tomu nikomu z lidí neubližuji... Ale milovat jiné věci místo Ženy, když to není jako 
prostředek, není dobré... Tedy ono i to milování ženy z pozice síly je prostředek, jak nás mě vás všechny živé to 
doneslo až sem a jak to ponese nase děti do budoucnosti... (Čímž neříkám, že se v pozici síly nevyrovnaný pár, 
tedy kde muž se ženou není v pozici jemně projevené síly, by se nemohl milovat také, ale přirozené to není...) 
(A ovšem ano, studoval jsem tu i etologii na různých nenásilných ukázkách, (tedy takhle jsem to nebral ale bylo 
to tak, odhadem půl stovky videí ne hnusných nebo násilných) očima i tělem občas, protože to se jenom očima 
do detailu a celé vydržet fakt nedá... A ovšem, vypaluje to schopnost se vzrušit skutečně... Protože mám i 
zkušenost se ženou, která se mi při téměř-otcovské péči nad rodinou a duševní láskou, také občas mírně opila a 
zcela se vzdala, ale tohle mě biologicky nevzrušilo ani trochu na to, abych měl možnost tu příležitost využít a 
podtrhnout tak lásku činem... ale posloužil jsem jí aspoň hračkou, když mi řekla, kde ji má po ruce... Jenže, 
inu, nebránila se ani trochu, a já to měl nastudované zblízka, takže mě pozice "ležící panna" tedy nevzruší, ani 
kdyby to bylo prospěšné a správné... (rozvedená s dcerou, o niž pečuji ekonomicky a chodím tam s láskou 
posedět na večeři nebo jezdit na výlety a tak... tedy i jsem si hrál na milujícího otce, ale nabídnutou (vyjímečně 
a s podnapitím k bezvládnosti, po roce vztahu i párkrát) pozici "spící panna, vem si mě prosím" (když tak 
uvažuji, tohle byla odměna z vernisáže výstavy a tak... normálně jsme se milovali jen vztahem) jsem (spící 
pannu za vernisáž výstavy, dlouho milovanu ženu) nedokázal odměnit činem, to mi bylo líto... ale ovšem jen tak 
mě tam přistěhovat nenechala zřejmě kvůli dceři, protože jen tak vedle posteli na měkkém koberci (což jsem 
tam i občas spával) bych to potřeboval, když jsem měl doma depresi z lecčeho postupně čím dál větší ) a 
ovšem u toho činu lásky, ona ani neprotestovala ani nepozvala slovy, jen se mi zcela nabídla činem bez obrany, 
ale tenhle jsem využít a odměnit ji a utvrdit tak lásku nedokázal, prostě biologicky tam už byl problém, že bez 
tance těl (klidně s mírnou obranou) to nevzrušuje (pokud si muž nepotřebuje ulevit, na to asi byla zvyklá (o 
tom vím, že ji muži milovali občas také nebo spíš před tím), jsouc sama s dcerou doma, skutečná rodina již 
rozbitá)... když o tom uvažuji, ona mi říkala, že "blikám očima" když jsem tam byl někdy zkouřený (ale po čase 
má feťák nebo nemocný oči spíš žluté kalné, kdežto čistý je má jak skleněné a září), což jsem radši už nedělal, 
a já vím, jak třeba perníkáři "šklebí démona zkřivenou pusou" kolem skoro každého slova ) (aha oči - na očích 
se dost pozná, jaký je ten člověk nejčastěji ke svému okolí... (podezíraví mhouří oči až do čárky, a naivní 
nemají co skrývat a mají oči vypoulené, což nevím jak se projevuje u číňanů, ti mají oči anatomicky jiné) i když 
leckoho nezaměstnáváte kvůli očím a duši, ale kvůli odbornosti, a i s podezíravým se dá normálně jednat a 
může být veselý a tak... někdo ale má ty oči rostlé, jak ten dominantní podezíravý vs. naivně_nevinný jen 
zdědil po rodičích geneticky a je na cestě se z toho vymanit, takže pravidlo to sice není, ale ...) (z úzkých očí 
jak čárky se kouká z pozice podezírání a skrývané záště, nebo jsou jen obrostlé tukem postupně jen tak s celým 
tělem, někde se to skladovat musí, když to nejde včas ven a cpe se to furt dovnitř (kalorie), (a víte, takový 
tučný člověk s očima do čárky na té bio-úrovni pod duší má strach z ostatních, že mu to jídlo vezmou, i když 
rozumem to překonává) takže své tělo si člověk staví svými volbami postupně...) (k tomu, když pracuji v sedě 
a do práce nechodím, tak snídám sušenky a jogurt, objedvám chleba s margarínem,sýrem,luštěninami a sýrem, 
rajče a jogurt a večeřím totéž... když ale teď pracuji skoro nonstop - protože určitý maraton v sedě se dá 
zvládnout, když se to nejdřív postupně rozjíždí myšlením a připraví rozbitím režimu spánku - takže při 
maratonu v sedě myšlením jím jen ty sušenky a jablka nebo občas sojový suk, i když tedy vánoční menu (jak je 
v téhle zemi asi obvyklé? tedy já ani ryby nejím ale přibližně kaloricky tak) v košíku od nejbližších jsem 
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postupně také snědl, a z malé krabičky cukroví si párkrát za den "zobnu", když mám přestávku... i když najaře 
jsem přestal kouřit, spíš ležel a jedl sušenky (sladkosti) ve velkém, a začlo mi růst bříško, ale nechal jsem toho 
pak, ani nevím v jakém pořadí se začátkem kouření - můj děda od táty (učitel,malíř) to prý takhle reguloval, že 
chvíli tloustnul a pak se zas reguloval kouřením, myslím že zemřel nevím na co ale asi na následky tohoto, přes 
sedmdesát mu ale bylo, aha, když mu bylo 73 (kalkulačka,rok-rok) bydlel rok u nás v paneláku ale nekouřil, 
jinak bydlel s jiným svým synem v domě (co si snad také postavili? nějaké fotky s lešením jsem asi viděl, třeba 
to byla jen údržba fasády?) ) 
(k tomu "znásilnil fórum", je krásné profesně i barvou, vím co ten stroj snese, lidi neobtěžuju a jednám s nimi 
jako rovný s rovným, a nedělám to proto, abych znásilňoval stroj, ale abych někomu něco duševního přinesl, a 
jinak to nešlo to už jsem zkusil, a slíbil jsem neprudit tady dlouho, "časově omezený happening"...) 
(commit 89073 znaků,pohlazení mě (mým oblíbeným lichým) z "random-generátoru" (tedy sumou práce) 
číslem, jen to konstatuji, ornament, ale mohl jsem si to odnést i do editoru spočítat znaky bokem, a ovšem 
možná je tu script, který to jako bonus počet znaků ukazuje, jenže krásné fórum funguje pohodlně i bez 
scriptů) (28 k tomu - víte, ale tenhle popis (znásilnění fóra) mě nijak nevzrušil, ale popis lásky k ženám 
(protože ji na západě popírají) o den později mě jemně vzrušil až k (jen mírné) bolesti z přebytku potom, ale to 
chvíli (pár dní) počká nebo to přejde -- protože z rozjetého vlaku se těžko vystupuje) 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 02 led 2019, 03:15 

(stream28?) 
(Tedy, zrovna Rusko, kterému jsem položil také plakát ke dveřím jak umím, (ale u Američanů nevím, jak by mi 
odpověděli), mi za pár dní činem odpověděli: "je nám líto ale není to podpořené duchovním výdělkem", bylo to 
adresované, abych to nemohl přehlédnout, miliony američanů jen viděli "banální" článek z Itálie na obvyklé 
zpravodajské úrovni, žádnou prkotinu, ale mě chvíli trvalo, než jsem to pochopil, a položili mi obrázkem Putina 
nedávno otázku (archive.fo/IaXmi), kterou jsem nepřehlédl, ale trvalo chvíli, než jsem to pochopil, že to je pro 
mě a ne o Putinovi (protože jsem si to prostě dal stranou k přečtení až bude čas, já se fakt omlouvám že mi to 
nedošlo dřív), takže jsem si to refreshnul a podle osnovy "related" na to zkusím odpovídat jak bude potřeba, 
kdyžtak to byla jen náhoda a já použil nabídnutou osnovu, co jsem zapomněl zmínit... protože k lecčemu 
"related" tam mám co říct...) 
 
(RT) 
(Obamacare - nevím, jak byly ty podmínky spravedlivé a prý se utahovaly šrouby z chudiny moc, u nás máme 
vyvážený systém, že pravidla se dojednávají se zástupci pojišťoven a lékařů na ministerstvu, ceny jsou 
regulovány, lékaře platí pojišťovna, lidé na to spravedlivě přispívají všichni dle možností, protože nejvíc čerpají 
ti, kdo možností přispívat mají nejméně... a u praktického lékaře, ten je placen na-hlavu za pacienta v 
registraci, nehledě jestli je zdravý nebo nemocný, za vaši chřipku lékař nic nedostane, má to předplaceno a měl 
by se snažit, aby přepracovaný nebyl, pacient si kdyžtak může vybrat, ale odborník je placen z návštěvy 
pacienta, ale to ho tam musí nejdřív zespoda poslat nějaký lékař, tomu se to ale naúčtuje do nákladů a kdyby 
to přesáhl víc než o dost loni, tak u třetinu přebytku seberou z pojišťovny z plateb, tedy odborník vás může i 
vyšetřit, když vás tam praktik neposlal, ale nedělá se to tak a jde mu to do limitu, který nesmí růst příliš, ceny 
léčiv jsou regulované: pharma řekne, kolik to stojí, pojišťovna/ministerstvo řekne, kolik se na to bude přispívat, 
u drahých třeba polovina, a pharma to dodá dle úvahy třeba i za tu polovinu, ale levné to není ani tak, ale tam 
to živí vědce a týmy, které to vyvíjejí... v USA ale chybí regulace, pharma řekne, kolik dostane a dostane to, 
kontrola na CDC je zkorumpovaná a přehlíží excesy zřejmé ve statistikách tak, že je ani troll nepřehlédne, ale 
pomlouvá a bojuje proti tomu, kdo si dovolí to zpochybňovat - "nemáte důkazy...", a na to se nasadí 
Obamacare, který všechny vrstvy vysává povinně a dle potřeb farmaceutů, lidi to štve ale musí platit, potřební 
mají sice péči zadarmo, ale střední třídu to vysává až nespravedlivě, takže tohle byl jeden z hlavních důvodů, 
proč zvolili Trumpa, protože jim sliboval z tohoto břemene uvolnit, ale správné je uvolnit to na kompromisu a 
regulaci s pharmaceutem, aby lid nebyl nespravedlivě vysáván a solidarita a péče fungovala... NHS v Británii 
(původní zdravotní pojištění a péče zadarmo - vytahovali se s ním i na Olympiádě) nevím, jaké je teď, žalování 
britů neposlouchám, ale prý mají britové statisticky nejzkaženější zuby, něco tam v pořádku není... ) 
  
(RT - dík za pohlazení se "Siberian Startup" dole, 1. k Sibiři jsem se vyjádřil výše, je to rezerva pro bílé lidi s 
pokorou, kdyby nekřesťanský Západ nezačal regulovat opičáky a ti to tu zaplavili... 2. ano, mladí lidé jsou 
tahoun vývoje ale starší to musí regulovat, protože mladí a inteligentní s elánem si ještě neprohlédli dost chyb 
druhých i svých, proto se říká, že "mistrem se stává ten, kdo převezme odpovědnost za žáka" - postupně, vede 
ho na svou cestu a vidí jeho chyby, které na sobě člověk prostě nevidí nebo si je nepřipustí... protože své chyby 
vidíte především na druhých, ale to se musíte chvíli dívat, protože chyby, které nemáte sám, se snáz přehlížejí 
a ignorují, a je to tak proto, že to způsobuje sexuální přitahování protikladů, protože muž je silný inteligentní, 
žena krásná rozmarná, ale oběma tohle na druhých vadí, ale ten protějšek "zdravého páru" tyhle zakompované 
chyby nemá... proto se milují především ti, kde ten druhý nemá stereotypní chyby toho druhého, i když ženy se 
tělem laskat asi mohou kdykoliv, jen trénují lásku, protože v harémech to tak je obvyklé, protože harémy jsou 
důsledek bojů a vybití mužů, tak aby těch pár zbylých obnovovalo populaci, ženy když zrovna nemají silného 
muže, mohou se i milovat navzájem bez znečištění alespoň biologického... to je přirozená etologie. ať to nějací 
odborníci okomentují a vysvětlí těm, kdo s tím na biologické úrovni nesouhlasí, i když vždycky můžeme chtít 
být čestnější a čistší než je ten biologický stroj naprogramován, ale striktně to vyžadovat být puritán bez 
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projevu lásky prostě není z hlediska rozmnožování dětí správné, tedy pokud nepotřebujete regulovat deseti-
násobně přemnoženou populaci, což jsem prohlašoval už dávno před tím, než jsem si to na deskách 
georgiánských (wiki/Georgia_Guidestones - viz!) přečetl, ale mnozí jak když křičí - optimálních je 21 BMI, ale 
my máme 40 BMI a ten tuk z nás chtějí odřezat, ale já říkám, že na gregoriánských deskách máte optimum, ke 
kterému se přiblížíte postupně, a nebude to redukcí nejkvalitnějších, naopak, a postupně... jako civilizace je to 
tu teď tlusté, ale z toho se nebude uřezávat tuk ale hubnout, na méně kvalitních radši než na nejkvalitnějších, 
ale když někde "vybuchne černobyl", tak se to buďto zkusí regulovat nebo přijdou sklidit přebytky a zaříznout 
větve stromu, které přečnívají... ořezávání větví ovocných stromů je věda... ale ten strom to bolí, ale je to ku 
prospěchu, a to neznamená přerostlý kmen uříznout celý, ani ořezávat nejlepší větve... zeptejte se na princip 
prořezávání přerostlých stromů, a ano, v hustotě obyvatel jste 10x přerostlí a nežije se vám komfortně a čistě s 
pohodou, i když se to učíte překonávat až do naměstnání do krabiček (viz sci-fi!), abyste si nepřekáželi...) (a 
nad takovými krabičkami přemnožených dělníků v podzemí je na povrchu pár vil elity - je to krutý obraz ze sci-
fi jméno nevím, ale to je důsledek přemnožení a "my to zvládnem", ale tam se neřešil problém s kvalitou, jen 
důsledek geometrické řady ad-absurdum...) 
 
(Ruský kosmický výzkum - je asi nevím vypadají dobře, ale při lačném rozhlížení po zdrojích v angličtině jsem 
na přesměrování na výstupy z ruského kosmického programu nenarazil, kdežto americké jsou nabídnuté 
komukoliv kdo chce, ber kolik uneseš... Takže sluneční fyziku jsem nestudoval na škole, ale na PDF odleckud ze 
SOHO a Harvardu (ads-abs) především, nečetl do detailu (ve zkoušce vedle studentů do hloubky bych neobstál) 
ale vstřebával letmo...) (Ale na jedné vědecké práci, kde jsem něco dělal (tedy počítal jim k tomu "hodinky") 
pro univerzitu v Bulharsku (se mnou si psala paní "Káťa" nějaká nevím docentka na té univerzitě v Bulharsku), 
jsem byl v seznamu na řádce autorů, někde tam byl na té řádce i velký Obridko... byl z toho asi ruský abstrakt 
a anglický text pro nějaké fórum, a ovšem do popisu, který jsem jim měl asi odsouhlasit, když mi ho poslali, 
jsem se podíval až pozdě, já vydával zdravotnický program pro firmu, takže tam bylo napsáno, že to počítá i 
gravitaci z těžiště soustavy, ale to těžiště soustavy tam bylo jenom na obrázku - aha, byl to výpočet přílivů na 
Slunci, ten jsem dělal, a oni k tomu měli dobré vysvětlení, proč to asi funguje - tedy že různé přílivy na Slunci 
různě brzdí tok mag-pole k pólům a dovnitř k rovníku, což se projeví na intenzite příštího cyklu, takže všechny 
ty slabé přílivy na Slunci, které nic nezvedají ale různě horizontálně brzdí, se při otáčení Slunce pod tím 
zprůměrují, ale různě to reguluje tok od rovníku k pólům... tolik jedna teorie... a alespoň jako v součtu (číselná 
zkouška dosazením hodnot (už si termín nepamatuju), a analýza na 24 cyklech co máme k dispozici, když si 
naši předkové všimli, že na Slunci jsou skvrny (ty tam očima vidět nejsou, ale dají se z dalekohledu promítnout 
dolů na podlahu a obkreslit - nikdy nekoukejte dalekohledem očima do Slunce! vypaluje to rychle a nebolí to 
včas! (když chci amatérsky pozorovat slunce, tak přes okénko ve staré disketě a očima na chvíli, nebo se skrz 
to dá zaměřit foťák, aby to víc filtrovalo než je normální maximum ztmavení - takhle jsem ze zahrady fotil 
transit Venuše - ale na transitu Venuše a Mercury přes okraj Slunce na na Intenzitygramu se dá vypočítat, kde 
má ten intenzitygram inflexní bod...(což někdo dělal na SOHO méně přesně...(víte, protože jako ve středověku 
prý ž. brousili hrany mincí na zlatý prášek, tak nedávno se na kongresu astronomů dohodli, že Slunce je menší 
než je, a porovnání toho, co je ve wiki a co tam není, s headery fits od nasa, je mi svědkem, že nasa pořád 
ještě počítá s původním, který už ve wikipedii v jednu chvíli nebyl ani zmíněn, ale teď tam je pod tím zmíněn...) 
) )), a začali je (sunspots 1750) zapisovat) to (číselná zkouška teorie dosazením do dat bulharské akademičky) 
nevypadá nereálně) 
(Jako třeba pozice planet dodává JPL/NASA... Já jim věřím... Ale po dvanácti letech jsem si podle jejich vzorce 
musel spočítat vlastní delší, ale není to jednoduché a občas mi lehká planeta co zatáčí (akumulací 
zaokrouhlovací chyby až mimo dráhu) někam upadla (a třeba když se vydá slunce pryč ze středu (pomalu, 
najednou a lineárně, nezkoumal jsem proč, ale možná jak se tam otočil Merkur na gravitačním praku úplně 
kolem středobodu rychlostí nevím desetiny světla pryč), tak ten systém to (lineární posun slunce mimo) trochu 
celkově rozkývalo i na vzdálených planetách, ale jinak svůj orloj rovin pokračovaly -- to jsem asi vytěžil ze 
svých modelů letos na podzim)...) 
(Tedy na Ruský kosmický program mě nikdo nepřesměroval, a nevím, asi jsem nehledal dost... Ale je zásadně 
potřeba aby kosmický program jedněch kontroloval kosmický program druhých a přemýšlelo se, proč a kde se 
to liší... NASA kouká z vesmíru dál, a NOAA kouká z vesmíru na zem, geocentricky i polárně zblízka, ESA dělá 
také zajímavé věci, a jejich Swap je ale hračka na kontrolu a zálohu SDO kdyby najednou kixnulo, SDO jako 
zdroj dat asi nasbírali 2e15 byte nevím... je to nepřiměřeně veliké, ale člověk si z toho může vybrat video 12s 
na frame v osmi barvách celé slunce 4kx4k (šachovnice velkých šachovnic), a to nevíte předem, který bude tak 
zajímavý a čím...) 
(Číslo 4096=64x64 se jmenuje "velká šachovnice" a je to základní stránka paměti počítačů, víte, a pro mě je na 
4kb nejzajímavější to, co na konci přečnívá nad 4000, tedy zejména prostor nad 4080 - poslední řádka ) 
(commit 99881zn) 
 
Se mnou nekomunikoval velký Putin, ale když jsem před výstavní skříň Ruské žurnalistiky jako služby pro 
anglo-saské umlčované disidenty, samí erudovaní lidé, (a vyvážené mírně doprava proti levicovému 
establishmentu USA&MSM ale ne naprosto stranicky jako jejich MSM), položil plakát emailem, ale bylo to jádro 
důležité zprávy na jpegu jedním pohledem a s URL, tak mi ti hodní žurnalisté za pár dní odpověděli, jako že 
jménem Putina, který na to možná kývnul, nebo se mnou ti žurnalisté hráli dobře mou hru... na Západě jsem 
oslovil 10 disidentů stejně a žádný neodpověděl, abych si toho všimnul, ale ty nečtu denně abych to nepřehlédl, 
kdyby se to tam jen nenápadně mihlo... A já se fakt omlouvám že jsem to přehlédl a nepochopil včas správně... 
Já nechtěl být povýšený a odpovídat na otázky položené jménem Putina jeho žurnalisty nakonec... A na chybu 
Ruského zákonodárství, příliš přísný Yarovaya law, jsem upozornil, jak na něj američtí disidenti žalují...) (Já 
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hledím spíš na Západ, ale vím, že za mnou stojí Velký Bílý Slon... tedy tak (si) to tvrdím... a zdejší mi 
nepřekáželi... ale odpověděli také, možná i to bylo pyšné, že jsem na dotazy zdejších neodpovídal 
svědomitěji...) (commit 101091)) 
 
(Doplněk30 - "From our partners" - ( Tucker Carlson je prý výborný, a je jedním z argumentů, proč FoxNews 
nejsou tak zkažené jako ostatní... T.C. bývá často citován v dobrém...) ( Melania Trump - inu, když si mocný 
muž vezme velmi krásnou modelku (ale já osobně mám radši ženy oblejších tvarů (en: women of more rounded 
shapes -- do not stimulate anorexia in vain! nicer women look like antic amphora, and usually you recognize 
well hips or knees from back side too... -- ženy mívají i krásná kolena zezadu a jsou jiná než mužská... inu, 
krásná žena vypadá jako žena a ne jako muž...), tedy přirozenějších tak akorát, každý má svůj vkus), není na 
tom nic špatného a sotva jí lze vyčítat, že předtím byla velmi krásná modelka k obdivování na fotografiích... 
Bližší nevím, jen jsem viděl leckteré krásné fotografie, co na ni vytáhli jako pomluvu... Pro ženu velkorysého 
muže to není handicap... ) (Article title "Sign a contract before sex? Political correctness could destroy passion" 
-- very right sentence, it just does not mention, that it will consequently destroy all good body+psyche love and 
pleasure from it, which the psyche love binds together... ) (Prince MBS (in relation to Khashoogi) is just a good 
normal Saud, they are usually quite worse, also from history... -- you hardly can apply common standards to all 
people, who didn't abandon their culture to be dissolved by assimilation... Wasn't Khashoogi a dangerous traitor 
to Sauds, as I've heard? Sauds are savage and cruel, but disabling an arch-traitor may be sometimes 
justified...) ( Soyuz - you're clever... But NASA is much more generous to scientific community...) ( Maria Butina 
is lovely... Not her fault at all, the mighty men who loved her didn't have to follow happy indulged woman 
whispers, they should be responsible and work by reason, while loving by passion, it should be harmless what a 
lovely lover suggests during love, and it's not her fault. Very probably she was impressed by favour of mighty 
men - from her gesture and mimic while posing for another photo with a rifle in hand... ) ( Nancy Pelosi vs 
Trump - I didn't see that talk (was it about that Wall?) yet, but I've read some reactions... Useful to see, what a 
highest-ranking man and highest-ranking woman (repeatedly elected speaker of parliament (cz:asi něco jako 
by byla předsedkyně parlamentu u nás, je taková nepříjemná kousavá ježibaba (viděl jsem jedno video (asi 
proti B.K. -- jestli jsem si ji tam nespletl?) a dost fotek), ale opakovaně si ji volí jako reprezentanta Liberálů, 
když jsou si všichni rovni...)) in American politics look like (and thank's God people rejected the hysterical 
whore HC) and where is that general problem...) ) 
 
Ještě vysvětlení na varování - ten můj navržený systém průběžné demokracie (táta Systémový Analytik to 
vymyslel, a já Filosof podložil zdůvodnění Čerstvé Důvěry) se jmenuje "Zrychlený Populos" ale je to nástroj na 
udržování čerstvosti důvěry v parlament rychleji než pozdě... (resp. je to zodpovědnost z chyb parlamentu před 
občany dříve než za 4 roky... - ale občani kolektivně mají IQ100 (ale chyby je bolí především), kdežto poslanci 
kolektivně mají IQ130 třeba -- jako v průměru... (a poslance jejich chyby nebolí včas, ale pak nadlouho celou 
stranu, jak to zatím funguje...) ) (asi jako kdyby rodina auto řídila tak, že každý bude tahat za volant stejně, a 
3 děti přehlasují oba rodiče, když si chtějí něco u cesty prohlédnout...) 
 
(A mimochodem, pro Prezidenta kariéra jako analytik a/nebo diplomat zpravodajské bezpečnostní služby 
Režimu není handicap ale přednost, ať byla ta služba kolektivně jakákoliv, protože vždycky tam jsou lidé, kteří 
jen chtějí "pomáhat a chránit" nehledě na podmínky Režimu... --2: nebo třeba úspěšný Kariérní diplomat je 
také dobrá vizitka pro volby na prezidenta) (--1: zlá kočka ((mladší a méně zkušená, neměla prostor pro 
koťata, podruhé letos mi je tu nechala na utopení sama, poprvé je tu odrodila s důvěrou pod stolem vzadu, 
protože to předloni fungovalo, ale já ji zradil a došel si pro ně je utopit (v kartonu od mléka napuštěním vody 
přes víko) dokud nevnímají, (ta nejmilejší se jmenuje "kočička" a ta je porodila rovnou do mé postele, ale 
dopadlo to stejně), protože kočky 12 nových za rok mít nejde) mi tu vydírá jedno kotě a to vrčí... měl jsem 
končit a jsem zpomalený (a andělé na mě kočkou vrčí)... -- ale okřikl jsem ji a pohrozil a je tam klid než jsem 
to zapsal...)) 
 
(sestka je "materialismus,zide" ale devitka je to otocene na spravnou stranu, je to "hermit" ktery sviti potichu 
na cestu, a 19 mel byt hermit, ktery sviti na 1... to jsem si ted analyzoval, ale takhle dobry jsem nebyl, nebo ne 
dost...) 
 
 A ovšem, rodiče jsem odsud nevyhnal já, ale moje kočky... Já v noci mluvil s Američany, budili mě ve 12 k 
obědu, uklidil jsem po kočkách, ale táta přes to šel jednou ráno... Ale rodiče poslala do Prahy rakovina mámy k 
doktorům, a pak prostě u doktorů a dopravy v Praze (v bytě po mých prapratetách) zatím zůstali... Když tu 
jsem sám, od koček si uklidím jen vlastní cestu, jinak ať si dělají co chtějí... To jako omluva rodičům... (commit 
103553, kotě škrábe na dveře...) 
 
(stream28) 
Můj názor po studiu genetických map - Ashkenazi jsou původem také Slované (Aryans) z Rusi a Ukrajiny, ale 
přes Khazarii tam přinseli Judaismus už dávno, ale teprve dnes mě napadlo, že původní Bibličtí židé - ta lepší 
polovina? - jsou možná Kurdové (národ Partyzánů), rozhodně to nejsou Palestinští Arabové... 
 
Ještě EET - Zdravá výživa je Služba Lidem ke Zdraví, a když to dělají upřímně a pilně a za ceny akorát 
přiměřené, jezdí sloužit dětem lidí na pochody přírodou (prospěšné) do cílové rovinky nebo po trase s 
cukrovinkami (prospěšné - kalorie) za téměř režijní ceny, já mu dost věřím a zřejmě leckdo, že on to taky může 
danit z účtování na příjmu zboží... (A to zejména, pokud jsou jediná Zdravá výživa ve městě, oni tím nikomu 
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nekonkurují ale slouží těm, kdo si v krámku 10m^2 vystojí frontu...) Na druhou stranu, EET napravilo sice 
čestného vietnamce, který tomu ale moc nerozuměl a danil všechno stejným DPH, teď mu to sčítá elektronická 
webová kasa, a jestli to přesto daní jednou daní, tak mu to IT té kasy nevysvětlilo dost (třeba jak nahrát 
reprezentativní vzorek zboží do kasy, aby bylo ve správné kategorii), on sice ne že by chtěl podvádět, ale česky 
moc neumí, a jeho 13-letá dcera s perfektní češtinou i vietnamštinou, která by mohla dělat překladatelku, ale 
neodmlouvá a ve 13 letech také tomu asi nerozumí... Takže obchodník, kterému vadí EET, by si měl uvědomit, 
že to napravuje jejich nefér konkurenci... Malíř pokojů nemůže nosit větší EET než mobil do kapsy, ale ten se 
leckdy dohodne s chudinou, že stát na dani ošidí spolu a nezaplatí, takže to chudina má levnější, takže malíř 
pokojů, který někdy dělá "na ruku", zprostředkoval krácení daně chudinou, a od-konkuroval dražšího, který 
krácení daně občanem mu nenabídne. Takže tlak na danění domácích řemeslníků je tlak na důslednější danění 
chudiny... Střední třída by měla vyžadovat cenu s daní a účtenkou, protože to je fér, ale chudina se s 
řemeslníkem může dohodnout na ceně bez daně tak-jako-tak, ale férové to není jen, pokud by ten klient 
(zákazník) na tu rovnou daň měl, a malíř pokojů s povinností EET riskuje, že bude nafocen na mobil a udán (ale 
spokojený zákazník nemá důvod udávat řemeslníka, který mu pomohl, to jen had nebo ublížený by se mstil)... 
Takže malíř pokojů, pokud ho někdo nafotil, by měl vyžadovat zdaněnou cenu, aby nemohl být vydírán, protože 
nepsaná součást dohody, že cena bez daně bude levnější, je, aby se neudávali... (Tedy můj popis několika 
reálných zkušeností a jejich vysvětlení... Malíře jsem viděl jen v TV, jak si stěžoval...) 
 
Ještě eRecept - Lékař i v dobré víře a péči o kamaráda může udělat prostě chybu. Jednou mi nevysvětlil, že se 
k tomu (jed na plísně zevnitř) nesmí pít alkohol a kožní mi pak sice předepsala totéž, ale se slovy "a to vám 
toho dal tolik?" mi dala půl tablety denně místo celé, a ovšem zhoršily se mi mírně játra z toho praktikova+můj 
alkohol (pivo napůl s vodou - na což se musí se lít pivo do vody a ne naopak a je v tom rozdíl chemicky 
(obráceně je to napřed slabé a pak silné zrádně, ve správném pořadí se lépe promíchá napůl) především (nebo 
symbolicky, jestli zlepšujete vodu na pití (ta ale není špatná, čistá minerálka), nebo zhoršujete pivo vodou), 
takže Karel IV zakazoval lít vodu do piva, prý aby nešidili), ale ona mohla být (ta kožní) naštvaná, že mě tam k 
jí odborníkovi praktik neposlal (což by mu bylo naúčtováno a jí pomohlo ekonomicky), a jen ho chtít pomluvit 
(věděla, že té větě budu rozumět), což mi došlo až teď (že ho mohla chtít pomluvit), podruhé mi praktik-
kamarád předepsal nesprávný lék na srdce (opačným směrem než byl problém, tedy ještě zhoršit), což mi 
nezávisle do telefonu vysvětlil kardiolog po čase, od té doby k lékaři ale nechodím a snažím se léčit paralenem 
sám, já si lehnu nebo jak potřeba i bez neschopenky, když pracuji z domova... Tedy, že i lékař v dobré víře se 
prostě může splést, nebo pomáhá víc, než co umí, a eRecept by na tyhle mohl být zlý bič, protože někdy se 
občan mstí na lékaři hloupě a zle, a myslí, že za chybu ve výsledku může jedině lékař a ne k tomu pacient 
svými volbami...Bylo mi i vysvětleno, jak by šly zneužívat eRecepty proti občanům, kdyby to někam nefér 
leakovalo, třeba na příjmu do zaměstnání, třeba i do státní správy... My občané potřebujeme eRecept, protože 
to je nástroj kontroly chyb Farmaceutických Gigantů, kteří je také mohli udělat nevědomky, ale i schválně (vy 
jste kdysi bral tohle? tak to vás nechceme... - třeba léky na depresi)... Takže eRecept chrání občany před 
kapitalismem v medicíně na Velkých Trzích, ale může to být zneužito jako bič na lajdáky nebo i nefér po letech, 
takže je potřeba záruka, že to nebude zneužíváno... A ovšem a už ji mají, si tak vysáli adresy lidí z lékařských 
databází do státní správy, protože lékaři mají lepší přehled (větší důvěru lidí) než úředníci... 
 
Ještě Izrael - je Rothschildovský stát, ti hodní židi mají kam utéct a ty zmije zůstanou ve státech jako USA, ne 
všichni ale statisticky... (Jenže leckterým férovým zase vadí Izraelská politika proti Palestincům a nechtějí tam) 
Netanyahu ale navenek jedná jako Hitler, ale na "krvavou práci" má místo toho třeba Erdogana proti Kurdům, 
který za Izrael dělá Hitlera-činy expanzí a zničením ven... (volal po Invazi do Sýrie proti Kurdům) Erdogan nemá 
žádné právo pobíjet Kurdy v zahraničí a to ani ty, kteří by z Turecka utekli před ním... (Kurdové jsou národ 
partyzánů, všude jsou odboj, nejsou to většinou "teroristé", jak tvrdí Erdogan...) 
 
Mládí má více veselosti a radosti, energii a při spolupráci obzvlášť, jenže ani jednotlivec ani mladý kolektiv se 
ještě nepoučil z chyb svých i druhých dost, ještě nepochopili extrapolaci trendů zatím v náznaku, ale je třeba 
jim dát příležitost přiměřené zodpovědnosti, aby měli na jakých úkolech profesně vyrůst, ale nelze jim najednou 
mladým svěřit vedení příliš velkého Zodpovědného Stroje (ať stát, nebo fabrika, atd) -- mládež se nejlépe učí 
na Startupech. I když dotáhnout Startup až k velké firmě se podaří jen občas, tak ale všechny jsou prospěšné, 
protože to učí mládež dělat dobře v malém, aby to jednou mohli dělat dobře ve velkém. A ovšem, ze 
zruinovaného Startupu je sice bolest (těch mladých) nad ztraceným (svým) dílem, ale pak se musí umět poučit, 
jak se toho příště včas vyvarovat... (Demokracie - Také v zájmu Mládeže je se rozvíjet rychleji a s lepší 
zábavou, tak v zájmu Středního věku je udržovat stabilitu, a v zájmu Důchodového věku je, aby je systém 
nenechal trpět... Takže ani jedna z těch možností nesmí převážit dlouho, a mladí jak letí vpřed si často ne dost 
všímají, co se při tom ztrácí a mění a kam, takže okamžiky prudkého vývoje by měla následovat i delší stabilita, 
nebo je třeba to správně vyvažovat...) (A inu, dítě se nejdřív učí jezdit na tříkolce aby nepadalo, pak na kole, 
když je velké třeba i na motorce, aby pak v dospělosti lépe řídil auto a nepotřeboval si zkoušet neobvyklosti a 
rozmary...) 
 
Zbraně - nůž s čepelí kratší než dlaň na šířku není na ulici zbraň, pokud není v ruce připravený k použití jako 
zbraň (pokud někdo chodí po ulici s otevřeným nožem, tak ovšem vyhrožuje násilím a je to téměř jak pokus o 
vraždu ve stádiu přípravy), ten v kapse - to se v nejhorším dá přežít - není třeba je buzerovat, že si v kapse 
nesou nástroj, nůž v lese nebo v batohu kdekoliv není zbraň ale nástroj, ale na pistoli by měla být Licence 
(Zbrojní Průkaz), kterou dostane člověk až po psychologickém posouzení (i kdyby jen pohledem) od nějakého 
lékaře (nebo někoho moudrého, kdo úchyla-na-první-pohled pozná...), a ovšem výrazně neinteligentnímu 
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(vzhledem k průměru místních, tedy zde bělochů, ne k průměru svého etnika) by licence na zbraň dána být 
neměla, protože v USA nejvíc zla se zbraní páchají hloupí Debilové (a s barvou kůže to sice má souvislost 
statistickou, ale ne docela výlučně), dále Úchylové (nebo následek drog nebo hypnotizace), nebo Mafiáni, kteří 
si ji obvykle stejně seženou, i když bude zakázaná... Velké množství bezbranných oveček není bezpečných, 
protože tam může zvenčí přijít jeden ozbrojený a má převahu nad všemi, ale nejbezpečnější je, když je většina 
spokojených oveček (tedy hodných bezbranných) a mezi nimi sem tam nějaký zodpovědný strážce (i kdyby byl 
ozbrojen jen pěstním výcvikem)... 
 
Election collusion - pokud mají volby někde význam i pro jiné, jistě je odtamtud mohou přemlouvat také... 
Volby v USA mají význam všude, a proto je kdokoliv může přemlouvat, aby se rozhodli lépe. Ovšem najímat 
Dav v cizí zemi je zbraň, jsou jak jeho námezdní žoldáci... (Soros,OSF!) A pokud se někomu nelíbí, že jim přijeli 
z ciziny vyučovat místní děti, tak ten zase půjde někam jinam a ty děti k němu kdyžtak mohou přijet. -- Jako 
když tady nechceme cizí sponzorovanou univerzitu, tak ovlivňování našich dětí není otázka svobodného výběru 
těch dětí, a kdyby do té něžádoucí školy přesto chtěli, tak ať se tam vydají... Protože Univerzita je Služba 
Národu pro dobro jeho budoucích generací, ale nelze službu někomu nutit, ale lze nabídnout... Takže třeba 
Domovina, když tam z Ciziny sponzorují školu na výuku organizátorů demonstrací, tak ji jistě mohou vyštvat 
pryč, i když ty děti to nechápou a protestují, jak jim bere oblíbenou školu, protože mladí ještě leckdy 
nerozeznávají rozdíl mezi Oblíbeným a Prospěšným dost... 
 
Orthodox : 
Ukraine Church Separation is Freedom of Choice of Religion, it IS a Karma for Krymea, because Krymea 
(separation) also was free Self-Determination of it's people proclaimed in clean-cut Referendum and not only 
for taxation but from fear of violence, it (Ukraine church) is analogous to Yarovaya law, and Moscow Patriarchs 
are doing unjust Schisma against Constantinopole. If the Church is politicized by State organized Cooperation, 
then it is a Tool of Foreign Government, if used in Foreign Country against will of local people... 
But please, do not tear down Physicaly the Church Architecture... Abandoned Church is Museum and local 
people are responsible to maintain it for children as Monument... 
People may choose, where they go to church, State may although it is often unwise, to Choose Church 
Administration (Patriarch Council etc), (whom belongs which local church and why? (-- my cat growled...)), and 
Priests may choose, if they Will to Serve local people under Local Administration... But Priest in Church may not 
choose, which Administration he serves, because the Church does not belong to Foreign Ecclesia, but to Local 
People, regardless who payed for it`s construction... And new home-land ecclesia would be unwise to expell 
wise and good priests just because changing administration, to replace them by recruited foreign or young... 
 
Krymea was not Anexed, it's people decided their fate democratically, and there was a local Hegemon Power to 
support their decision. I think to make it more conclusive, it would be nice to proclaim new referendum, if they 
want back... I'm sure that Krymeans do not want back... And it is "fait accompli". (In english, Crimea sounds 
like Crime, just a coincidence, better to rename it in english-speaking lands to Krimea or Krymea... 
And we are not slavs but Slovans or Slavyans... Originally it was from "word" - Slovans, but to want to be 
Slavyans (Glorious -- which Russians proclaim) is also not wrong... Because it is good to be proud of Homeland, 
but it is not good to be Proud of Foreign Land somewhere when dwelling there...) 
Aha - Židé, pyšní na své židovství ať jedou Domů, stát už tam mají, Židé (původem) kteří tu Dýchají s Námi a 
ne Proti nám Spolu (tedy jsou naši Patrioti a ne cizí) ať si tu dělají, co chtějí... Zdejší patrioty nelze vyhazovat 
pryč... Již předtím jsem psal, že největší problém jsou ti s Dvojtou Loyalitou (tedy pokud nejsou diplomaté)... 
 
Nuclear weapon treaties should always be Actualized and Amended as needed, never Canceled... And if the new 
Compromise was not settled yet, Negotiate More. And until the new Compromise is negotiated, the old should 
be valid... Otherwise it is unjust blackmailing from withdrawing party, and in case of nuclear weapons you risk 
long state without controlling treaty... And such treaties are never negotiated from position of more powerful 
among equal (equally dangerous) nations... -- A nuclear power plant staff may never hold strike, unless they 
first shutdown the danger safely... But that would also mean they were not willing to work for that electric 
company, and it will be restarted with replaced staff... Because you never shutdown such engine for vain and it 
is quite expensive but robust since not dangerous... (You may not sue or punish financially power-plant staff for 
shutting down the power-plant in protest, it was more robust and safe than leaving it running while people 
running out or unable to work there... They just Proclaimed by Act, that they collectively do not want to work 
there and they were not replaced soon enough individually... Power plant staff collectively leaving Power Plant 
in protest while it is running, are Terrorists and can be shot if hazarding lifes of others by their arbitrariness...) 
(-- U té jaderné elektrárny, která bez obsluhy může hrozit nebezpečím jiných, je to jiné, než shutdown 
aerolinky, která hrozí jen nepříjemnostmi, ale nikoho na životě neohrožuje... A ovšem - pilot nikdy nestávkuje 
za letu, jedině na zemi... To jen jako ad-extremum princip...) 
 
Israel-Palestine - 1. Can you please in Israel allow honest Gazans to leave to other arab countries? 2. Proclaim 
Gaza what it is - a Concentration camp prison for rude Arab Palestinians. 3. Respect freedom and homeland 
rights for East Palestine ("West bank"), their is East Jerusalem, Bethlehem, Hebron,Ramallah,Jericho etc - do 
you already have the walls between?, 4. but rude stone-thrower ruffians from East Palestine or East Jerusalem 
just deport to Gaza Prison... This way there will stay good people in East Palestine by filtering the stone-thrower 
fighters out... Israel including Golan Heights is "fait accompli" (and western nations should recognize that), but 
driving out East Palestine (West Bank) is unjust and new violence... If Palestinians do not want to live there, go 
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ask your related-ones in Jordan first... 5. In Stable state there is Strong Police Power, at least stronger than 
local gangsters... If the local people (like Palestinian) are rowdies (ruffians), the police must be stronger and 
more cruel... Because applying strong and violent police over peaceful people is unjust, but against ruffians it is 
justifiable... 6. Western nations may support or boycott who they like, but please western nations, understand 
that having satisfied jews in Israel is always better for us here elsewhere, that they need not want to go dwell 
here back... 7. You may not release the Horde of Gaza all at once onto other nations, it is act of war against 
other nations to release a Rude Horde upon them... And you may not tear down protection walls, because it 
would be treason against local people... And conditions to enter are specified by local. You both in Jerusalem or 
Palestinians in Bethlehem are just curator keepers of Ancient Landmarks (Churches, Monuments), not their 
owners... (--Kulturní Památky patří Lidstvu (tedy ty monumentální), místní lidé je Udržují a Používají...). 8. 
Israel, please negotiate getting Sinai from Egypt first, before expanding elsewhere... ("Yinon plan" is unjust 
against Syria and Jordan!) Egypt, please, I think Sinai is not that much precious to you, as it is a first expansion 
reserve for Israel state to grant peace to your Arab brothers east of Israel, and it is sparsely populated and no 
bloodshed is needed to change land borders... I've seen Israel is excellent at water projects (cz:závlahové 
systémy) for Agriculture...? 
 
Národy - pozor, když z vás židi odejdou všichni... Protože pak se vám budou mstít z ciziny. Jako z Ruska po 
pádu Sovětského Svazu zřejmě emigrovali zlí židé pryč do USA - jako třeba zmíním exemplárně: Study Kagan 
Nuland (2014) family relations - think-tank and weapon industry connected to foreign policy... (Kagan means 
"High Priest" (Velekněz) and it is not just a random small position... (Cohen too?) ) (Pro ty, kdo to nevědí, tak 
Sovětský svaz kontrolovala především KGB-Čeka a nějaký Kaganovič (Kagan byl titul Chazarského chána), 
kdežto Stalin to spíš jen podepisoval, tomu nic moc jiného nezbylo... Ale před válkou Stalin zorganizoval čistku 
zrádců, a po válce to Marshall Zhukov pomohl v Ljubljance vyčistit a donutit je ke kompromisu... Prostě 
nepozorovaně prý přijel s tanky rovnou do centra té zlé policie na Ljubljance -- (Ljubljanka was not a "Place of 
Love" at all in 1950's... -- source: Uskujnik... (Kniha "Kagan a jeho Bek") He was just wrong about Stalin.)... ) I 
think in Russia the compromise with jews was settled right, which is why Western Jews mainly shout against 
Russia... (Četl jsem názor a nevím čím je podložený, že u nás Heydrich donutil Židy přestat s Lichvou... fakt 
nevím jak... ale u nás problém s židy nemáme a mnozí ani nevíte, kdo to je, protože to jsou Češi jako My... My 
tady Dýcháme s Nimi - žijeme nebo zemřeme s nimi, ale oni už dávno jsou my... Ostatně v čechách se k 
judaismu přidalo dost čechů kvůli útlaku po Bílé Hoře, protože judaismus tu měl svobodu vyznání ale reformace 
ne... To, že tu něčí předci byli židi, ale geneticky to jsou také češi, patrioticky to jsou dnes již také češi, tak jim 
nelze židovství jejich předků vyčítat...) 
 
Anonymous ještě - jedno z pravidel se tam občas vysktne - nikomu to neříkejte, že tam chodíte. Jednak je z 
toho ostuda, jenže když tam pošlu tisíce lidí, tak to jedině zahltíte. Tedy pokud chcete sedět přisátý na 
obrazovce a hltat lži o podvody najatých trollů, co proti vám někde sedí v učebně v Californii nebo Israeli, a 
vidět všechny hrubé a svobodné urážky všech všemi, ale někdy se mezi tím vyskytnou i zajímavé věci, print-
screeny z periodik, která nevidíte, občas i nějaký Leak, atd atd, tak možná, ale je to fakt návykové, několikrát 
naletíte na podvod než se je naučíte rozeznávat, než se naučíte rozeznávat zájmy pisatele podle toho, co říká 
atd... Fórum, kde je zatím cca 2mld threadů, neustále u toho sedí a píše cca 200 nadšenců (kolik jich je celkově 
nevím, ono se to kontinent podle kontinentu liší, jindy mají den v Americe a jindy v Japonsku nebo v Evropě, 
tam se ale píše neustále), nebo učebny plné najatých, nebo kterýkoliv naivka tam cokoliv pošle, tak možná, ale 
stojí to čas a životní energii... Ovšem kolektivní průměr IQ hnutí Anonymous je vyšší než 100 nevím o kolik, ale 
tam najednou a živě bez zábran diskutují stovky lidí, je to něco jiného, je to Úl Myslí... Jeden thread tam vydrží 
sotva hodinu, v maximu se dá živit diskusí i 12 hodin, ale pak jdou spát na jedné straně a na druhé straně je to 
nezaujme, thread do kterého se přestalo psát po cca půl hodině je archivován, tedy uzamčen před další diskusí, 
a za týden zmizí... A ovšem, tam se nepíše ani tak slovy, jako obrázky - je to ImageBoard, max 150 obrázků na 
thread, psát se dá vedle toho leccos... Jenže když to je "tapeta" tak to nikdo nečte. Naopak, čtu podle obrázku, 
nebo když to je tapeta. Různé skupiny převážně fašistů (ale to je něco jiného než pod tím chápete vy, americký 
fašista za klávesnicí prostě není jako Evropský holohlavý buran skinhead), ale jsou tam i další, i US-Levice 
(Liberálové), i křesťané, i paganisté, každý se svým threadem občas... (Převážně to je "pravicové" a 
"křesťanské" fórum, ale v čechách tady třeba nemáme konzervativní pravici, ale třeba liberálně-pravicovou ods, 
je to něco dost jiného...) Někdo nadhodí téma, jiní to jdou urážet a krizitovat nebo zastávat, a za chíli je to 
pryč... Ale ovšem jedno z více těchhle Fór má i Archiv... (fakt by mě zajímalo, na čem to skladují v tomhle 
množství? Ale vím, že stejný obrázek je v archivu podle checksum do stejného souboru, protože v archivu má 
starší číslo (url), když se opakuje...) A ovšem kvalitní random-generátor, ale když z něj vypadne topic s třeba 7 
sedmičkami na konci, tak to je událost, na kterou všichni zareagují a chvíli se to pamatuje... Jenže to leckdo 
zkouší trefit, jak vidí, že se to blíží, a jen někomu se to zrovna povede... Nechtěl jsem dělat propagaci tohodle 
serveru, protože by to tam přitáhlo dav... Jako sto lidí z každého národa (kdyby tam kvůli mě přibylo) je fakt 
velký dav, který v prvním především odradí všechno kvalitnější, protože potýkat se s hlupáky argumentací 
nemá smysl, ti se prostě ignorují... A ovšem anglicky, komunikovat tam lokálním jazykem je přinejmenším 
neslušné, takže i když vidím, že pisatel je čech, tak mu odpovídám anglicky... Aha - v tom lepším fóru je jedna 
Identita, která se ale dá poslední dobou dobrovolně nahradit "nálepkou" ideologie, za kterou se kdokoliv chce 
vydávat, většinou nebo zpoloviny to dělají i podvodníci... Ta identita je tam národní vlajka, takže zhruba vidíte, 
z jaké pozice tenhle diskutuje, jestli je američan rus čech evropan japonec atd... Tedy, oni vědí, kde za tou IP 
adresou sedíte... Alespoň na úroveň státu, ale vězte, že geo-ip databáze je podstatně detailnější -- myslím, že 
ale příliš detailní by být neměla, riskuje to fyzické útoky proti občanům třeba ze strany správců serverů... Tedy 
když budete pro někoho dost nepříjemný na to, aby na vás poslal "komando", tak s té IP adresy je vidět, kde 
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asi jste... Jenže pro leckoho, kdo má po ruce "komando", je normální člověk skoro-nula, nebo těch 
nepříjemných je tolik, že tolik "komand" nemá, tím se tím obvykle zabývat nebude... Jako třeba Google ví o 
půlce toho, co čtete, kterou stránku a kdy, když je někde reCaptcha, tak Google ví, co jste tam psali, a ovšem 
když jste dost zajímavý nebo nepříjemný na to, aby si to o vás někdo od Google koupil, tak to je problém... - 
čistě teoreticky... Např. ale Google ví, co nakupujete nebo čtete, takže vám podstrkává reklamy-na-míru... Tedy 
je největší a prakticky monopolní reklamní agentura Internetu, ale svobodnější alternativy také existují, a ono 
je to otrava, když na vás z každé stránky kouká stejná reklama, takže si spíš zvyknete a ignorujete to -- což 
říkám proto, aby reklamní zadavatelé pochopili, že vidět tu samou nebo podobnou reklamu pořád dokola je spíš 
obtěžování než lákání (nevím, jak moc se to recykluje na uživateli). Jenže když na vás z každé stránky kouká 
třeba "kabelka", tak vás to buď přiměje si ji dojít koupit tímhle donucením, ale spíš vás to naučí ignorovat 
obrázek (i tovar na regálu) té třeba kabelky... 
 
Jiný případ, když je někdo ostrý a nebezpečný disident z USA, sedící v Mexiku, tam je sice proti americkým 
gangsterům chráněn, ale z domova ho blokují, když přijde do anonymní kavárny, tak si ho stejně všimnou, že 
se připojuje ke svému serveru na Islandu, fakt těžko se to spravuje, když vás aktivně odstřihávají ať jste kde 
jste... (znám tu stránku, je poněkud vyšinutý a má nesprávná hodnocení lecčeho, ale leckteré postřehy má 
dříve než ostatní...) (Jedinec nemá vůbec čas na to, aby sledoval všechna banální média jako CNN atd, z toho 
se sleduje jenom to, co na to místní žalují na printscreenu s popisem jako excess...) (Aha, Anonymous je 
prostor pro svobodné žalování na Média a jejich lži, ale leccos tam prostě jenom zapadne a je to pryč, ale když 
to zvednou, tak to pak třeba posílají pořád dokola, takže si toho člověk všimne i namátkou... Takže na 
Anonymous jsou především "vybraná žalování", které tam kolektivně přeposílají dokola, dokud to není 
zastaralé...) (ot: "u Kamenného Jimma" prosím překládat jako "Stone Jim Inn"... a ani tam lidi neposílám, i 
když asi leckdo si to najde, ale já to nechci zahltit, že by jich tam přišlo moc najednou...) 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 02 led 2019, 03:46 

(stream29a) 
(Poloprobuzení) A inu, já mezi Jazyky Miluji Češtinu a Angličtinu, i když ostatní znám a znám také i jejich krásu 
(trochu) ale neumím se jimi vyjadřovat plynule, protože je nepoužívám obvykle, (Hebrejštinu jsem obdivoval a 
učil se jako prostředek na dekódování Bible, ale naštěstí až když to bylo hotové se mi souvislostmi tak 
zošklivěla, že jsem korektury překladu dodělal se sebezapřením a odporem, a tedy ne všechny, tedy že k mým 
začátečním překladům jsem se vrátil je opravit a přeformátovat Sazbu v OOO, ale k těm prostředním jsem se 
již korekturovat překlad nedostal, a kde mi přišel překlad redundantní a dospěl jsem k tomu, že jsem tam měl 
přestat, tam jsem Šalamouna a další nedodělával... -- to jen jako vysvětlení a doplnění, že ani ten můj překlad 
není všude stejně kvalitní a je to dělané v průběhu a před tím, než a jak jsem věci začal chápat...), protože to 
(=jazyky) jsou ale Prostředky Komunikace s Lidmi, a Symboly ať číselné nebo slovní, jsou sice Ornamentální, 
ale někdy to jsou i Adresy do Lidí zeširoka... 
 
A věděli jste, že někde naspodu Rusi jsou půdorysy hvězdicovitých hradů? (asi celá Linie někde) Zajímalo by 
mě, kam z nich ten kámen odvezli, jestli na stavby do Ruska, nebo na stavbu Čínské zdi... (to asi sotva jen do 
blízkého okolí, dle objemu) Protože i když se někdo pokusí Historii vymazat, ony tam po ní stejně třeba aspoň 
zbydou ty Půdorysy Hradů.... Ale je lepší, když po Historii zbydou i Monumenty a ty se nebourají jen proto, že 
Ideologie se změnila... (jako třeba sochy Generála R.E.Lee !) 
 
Americans - "taking a knee" (football players) is gesture of "reverence" too, they just tried to spoil this image to 
you by a football revolt... They have just chosen "reverence" instead of _uniformed_ "patriotism", while it is 
rebellious a little (not standing in gesture uniform), it is not a spurn or crime... (While seeing Mr. Trump at Bush 
funeral not placing hand on heart as all other, well, the GHW Bush was quite evil man organizing JFK murder 
(as assassin hire), and because all of people talking about that conspiracy all over again (they invented 
"Conspiracy theory" label for JFK cleanup), the younger GW Bush either organized or didn't protest while 
knowing about 911, to stop JFK talking as gravest crime... But you cannot just shoot GW Bush, because it's not 
sure he is a head, there is tons of cooperating men, and they grasped power and MSM media chiefly to prevent 
being exposed, and _if_ Mr. Trump could clean it, he would already have done that, but it's a stalemate now... 
(talked about Trump's 4D-chess enough? it's a 4D-chess stalemate now... - and it can be solved only by 
painting all figures gray, neither black wrong nor white righteous) But real problem is, that FBI is held by 
gangsters like Mueller (are J.Comey and McCabe out already?) and Congress does nothing to stop him. So all 
holding of power by evil people here-and-there is chiefly from fear of being exposed... So that they let FBI be 
cleaned, they need guarantee of impunity of former crimes like 911 - because you will not get real organizers in 
front of a court anyway, and even Bush was probably just a figure... So these "magic crimes" like JFK and 911 - 
ritual murders, cannot be pardoned by your Justice system sufficiently, but there is a Spiritual (magic) power 
that can once Pardon these crimes to allow cleanup, but the evil agents here and there cannot hold the power 
any more, but it's a pitty to throw them out, because they are able, and they would defend themselves 
collectively, so from clean FBI you will expel all uncredible staff (and constricted commision of 11 people from 
your Congress (I recomend, that Ron Paul, David Duke (yes!), and some third would elect the commision out of 
congressmen, since all congressmen are grey now too, but you do have credible people there lying just out of 
fear) would approve that) into not-holding-power but analytic organization, like _should_ be CIA... and possibly 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 167  
 



some men other way, because it is necessary, that executive power is held by honest people, starting from it's 
head, but bubbling down the subdivisions (the chief is responsible for chiefs below him), while analytics should 
be able men and it's not much problem if they are former gangsters... But this "magic cleanup" by Global 
Pardon will not be for free, (((they))) (Lord J.R. - because Bush was not a head of that crime, and you cannot 
reach the real heads in L.C. or elsewhere ) have to give back to people half of unjustly earned (someone should 
send an Audit there and take only half of unjustly earned, not all...), not to cause chaos and it should be 
acceptable compromise from their side, the Justice system would need cleanup too, because unjust or 
untrustworthy cannot hold Justice power, but there is enough staff to replace positions of untrustworthy people 
with trustworthy ones into top position, you do not want an army of able but evil people narked to be kicked 
out of job, because they would strive to avenge, you do not want to have disabled and crippled executive 
might... and most of them just followed orders, and it is not that wrong to follow orders of wrong chiefs just to 
get an ability to help the people... and so you need a peaceful cleanup of power-holding institutions to be 
trustworthy (which they are not now, they became all grey), so that the system may get cleaner gradually... 
this is my opinion... ) (About this global amnesty - people, whom people outside would ask for collectively, 
should be released, but not all ruffians at once, because that would punish normal people outside... etc...) 
 
(stream29) 
[souvislosti a trocha solar-physics lidově] Aha, ještě mi teď volala Babička, a jestli jsem si rozbalil dárky, co mi 
poslala po bratrovi a jeho rodině, a prý je tam modrá pixla čaje (Earl Grey), to mě potěšilo, že nemusím pít 
sáčkový, když do obchodu jsem to nestihl, takže ten ještě během telefonátu jsem si tam došel a vařil vodu, (já 
normálně spíš piju čaj z Číny (ten se tu nedá koupit ve městě), nebo z Ceylonu (který je Sri (svatá) Lanka -- 
asociace D.L.14 -- aha to má jako zkratka dva významy, když to vidím, jak vy tam vidíte ten druhý), ale tuhle 
voňavou (berghamot) modrou pixlu tu mívám od příbuzných občas, sice ji nepiju ale je to rezerva, ze které je 
největší radost když běžný čaj dojde...), a radila mi, že nedělám dobře na stáří a měl bych pracovat (víc 
vydělávat - ona nechápe, že když čtyři roky píšu knihu a pracuji jen tak akorát za peníze, že to je fajn) a tak, a 
prý měla, Babička zamlada Černá, dva bratry, jeden bratr Mirek (aha, oba mí pra-strýcové z matčiny strany se 
jmenovali Mirek, ten od dědy byl velký fotograf (profi za socialismu), zbyly po něm krabice filmů a sbírka 
modelů autíček nebo nevím) a zemřel v 45, a druhý pra-strýc Pepa zemřel prý nedávno, dožil se 90 let a 14 
dnů - povídala Babička, ale ověřit to jde kdyžtak i z Matrik, já příbuzné dozadu moc víc neznám, jen z fotografií, 
těch mi tu jednou přinesli co bylo, nascanoval jsem a otočil a rozdal dvd s web-galerií sourozencům, měl jsem 
tu na to web-server a táta s mámou mi (si) je popisovali online, ještě mi tu ten ImgServer běží, jeden ze tří, ale 
asi ho na nic nepoužívám - víte, když máte ty šedé (černobílé) fotografie tak akorát do krabičky za větev rodu, 
tak tam jsou opravdu jen ty vybrané, a dědictví po profi-fotografovi je v pár krabicích, ale na to už se nikdo 
nedívá, ale dnes digitálně se dá udělat taková hromada fotek, že to ani prohlédnout nejde, to nikdo prohlížet 
nebude, pokud se z toho nevybere jen pár nejlepších - tedy ta zkratka... (vyberte řádově malé sto z dvacetitisíc 
panoramat, aby se na něj někdo podíval, nebo se dají zmenšit na plato 162x162 (sqrt) na malé snímky, na tom 
zas budou vidět dominantní barvy a celkový průřez, a 16k hrany čtverce je moc (nebo na mě ne, ale to by si 
nikdo neprohlédl), takže při 12000 hrany obrázku to po zaokrouhlení vychází na 11988 pixelů, ale throttlovalo 
se to při dělání toho tabla průřezu mé foto-tvorby, budu muset v tom scriptu zvětšit cache, aby nemusel na 
každé řádce ty obrázky na dlaždičky načítat a odkládat, když se nevejdou, to pak trvá mnohonásobně déle, tak 
jsem to přerušil) - což také jen proto, že dnes mladí fotí lehkovážně spoustu věcí, ti příbuzní se na to 
nesoustředí, že jsou foceni, (tehdy se třeba došli srovnat do skupinky k fotografovi a byla to akce na celý den a 
událost co po nich zbyde, kterou si jejich příbuzní po nich prohlédnou - takže i z toho tu mám trochu depresi, že 
dělám dílo pro sourozence dědictví, ale oni si to neprohlédnou, protože toho není na to přiměřeně, ale na 
druhou stranu není problém stáhnout 80Gb dat z nasa, doma to asi měsíc počítat, a výstup z toho je malý šedý 
jpeg, páska x=čas y=latitude, který trochu potvrzuje tu jejich teorii, takže je to vidět, ale to jsem dělal ještě 
několikrát znovu lépe (těch dat je přes terra-byte a zpracovávám to postupně různě asi 12 let v celku, i na to 
především ten jazyk eval ale nejen), ale zas je z toho výstup jedna stránka FlowAvg s barevnými jpegy, protože 
mají tu družici o desetinu stupně otočenou, protože velký Carrington to v roce 1850 tak určil z papírových 
náhledů slunečních skvrn, tak excelentní přesnost se fakt sotva vidí, takže pro jistotu aby to bylo jasno, 
používají všem známý standard jak tam píšou, když jsem jim do Californie psal, že to je otočené, odpověděli mi 
že to vědí ale inu standard astronomie, poslali mi i pdf s různými měřeními leckoho, o kolik a kam to je 
otočené, s elipsami s rozptylem na mapě stupňů, ono se to ví, ale je třeba se na to zeptat, to přehlédnete, 
informací je příliš, takže jsem se rok zabýval tím, jak to otočení zase odpočítat, aby mi tam zbyly ty proudy na 
Slunci a nepřekryté vlněním nahoru-dolu, to jako můžete pohnout dvěmi parametry, 24 hodin tu obíhat počítače 
(osm ročníků dat po hodině, každý procesor počítá jeden, akorát ten první a poslední jsou kratší, a to nejde na 
ověření spočítat jen jeden ročník, protože teprve zprůměrováním všeho je ten šum šedý až bílý, ale přes něj 
vystupuje vlna, která je tam společná, o té se ví, Mt.Wilson to mají o dva cykly dozadu dřív z doppler-gramů a 
mají ten výstup barevně hezčí, když jsem si ho dohledal i barevný místo staršího šedého proužku - to jako 
máte nejlepší observatoř v Californii a třicet let se tam měří a skladuje a scanuje, a výstup z toho je hezčí a 
jemnější šedý proužek na jpegu než mám já, mimo mnoha jiného co dělají, oni nedělají věci zbytečně (--
protože Slunce není jen bílá koule, ze které atmosféra udělá žlutou a to modré je z toho odečtený zbytek, ale 
Slunce je fakt moc pěkné a zajímavé - třeba nejhezčí výstupy celkově z toho má profesor Druckmuller u nás v 
Brně (to doporučuji shlédnout, foto i video, ten je fakt nejlepší, nasa si ho zve dělat fotky zatmění, nebo mu je 
posílají vědci na zpracování, protože to fakt umí), ale studují se na tom různé fyzikální pochody a tak) ), 
zprůměruje se to a teprve tím vyhladí aby to tam bylo vidět na obrázku nebo v datech, a vypadne vám, kam se 
ta vlnovka přes to posunula a o kolik, to se fakt blbě ladí za ty dva parametry postupně, (ale za rok jsem to 
skoro srovnal, tedy dělal jsem na tom asi měsíc), dát pryč vlnovku co vypadá jak zebra na přechodu přes ty 
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data, jak kolem toho Země v roce obíhá, protože mě zase zajímá, kam co na povrchu Slunce teče a v jakých 
rytmech to zrychluje a brzdí (protože na Slunci je vidět i rytmus Země, ale překrývá ho ta zebra, která na těch 
datech dělá silnější rytmus Země, a to i když se na to podívají z druhé strany družicemi okolo po naší dráze, ale 
ony jsou všechny otočené podle velkého Carringtona, ale každá z těch družic má tu zebru posunutou v roce, 
podle toho o kolik nás předběhla nebo se zpozdila - to třeba nasa pinkne jak dva míčky A a B, a ty nás 
předbíhají nebo se zpožďují a za třeba dvacet let jsou zase zpátky, ale cestou to Slunce fotí z různých stran 
najednou, (tady teleskopy, úložiště, a tým to zpracovává a dohlíží - to je fakt poklad co se nedá zopakovat, a 
jaký je poklad že to v roce 1750 začali pečlivě denně zapisovat, když to od roku 1609 Galileo ví s 
dalekohledem, ale ony se ty skvrny na padesát let 1650-1700 vypnuly a byla malá doba ledová, taková jako 
prý přichází teď ale snad to bude měkčí, kdyby to souviselo s tou funkcí co jsem našel, tak 2040-50 by se mělo 
vrátit to oteplování co tu bylo nedávno, (tedy kdyby ta malá doba ledová přišla, jak ji leckdo vidí přicházet, 
tenhle cyklus 24 byl nejslabší za víc než sto let - jako nasa si připraví super techniku, protože na ten minulý 
cyklus bylo soho (nasa+esa) fakt užitečné, a s velkou pílí čekají na sluneční ohňostroje, a ony jsou pak mdlejší 
než předtím a moc jich není, ale je z toho nejmíň 2e15 dat k dispozici, to ale nikdo předem neví, a kdyby to 
nesledovali teď, tak to jednou až bude technika ještě lepší, ale ten cyklus 24 stejně bez dnešních neměli) já 
nevím...) to tu dosud nebylo, ale je fakt škoda že tam nedali i Magnetogram ale jen ty hezčí) -- a víte, já když 
to takhle popíšu, já v tom vždycky najednou vidím souvislost, je to překvapivé i pro mě...) 
 
Dalajláma - velký filosof Soucitu a Lásky, jeho knihy (jednu jistě) jsem četl s oblibou, mám ji v krabici s Biblemi 
- Dobré Srdce se jmenovala asi, a je to fakt moudrý pán i co nedávno říkal třeba ve Švédsku, ale CIA mu tam v 
Indii pomohli přežít, když si Čína došla pro svůj Tibet (mimo jiné osvobodit tam Lid z nejkrutějšího novodobého 
otroctví), ale došla si tam proto, že takhle z jejich "střechy" je i raketa středního doletu všude na dosah, a 
britové američani už se tam začali bratříčkovat, takže když velkého filosofa odtud vytáhli a živí v Indii, tak ho 
používají na smear-campaign (štvavou kampaň) proti Číně, on se D14 ani nechce vracet s tou částí lidu, co 
kolem sebe má, vracet ten zbytek v Číně do feudálního otroctví, když jim dal socialismus práci a zdravotnictví a 
vzdělání, ale vy tady vyvěšujete vlajky, které jsou symbol toho feudálního otroctví a hážete špínu na Čínu, jaká 
je na ten Tibet zlá... a když se na propagaci feudálního otroctví (kdyby tam vyvěsili červenou vlajku s hákovým 
křížem u příležitosti příjezdu Merkelové, bylo by to celkem srovnatelné) zneužije akademická půda, tak se na to 
ti policisti ani nesmí slušně přijít zeptat na vrátnici?! -- pro ty ostatní, nedávno za to byli popotahováni ti dva 
policisté v Médiích a snad u Soudu nebo služebně -- prý narušují akademickou svobodu, ale ve skutečnosti 
škola zneužila akademickou svobodu k politické propagandě proti cizí státní delegaci (to je válka symbolů) za 
použití symbolu feudálního otroctví ! -- tedy jestli jsem nespletl, že to bylo zrovna u příležitosti neopakovatelné 
události návštěvy Císaře Xi v Praze? Aha, jako když jsme tu vítali Gorbačova podél jeho cesty, tak dnes ho (Xi) 
vítali rudými prapory a symbolem nejhoršího feudálního otroctví, které číňané odstranili a pomohli tak 
Tibetskému lidu zdravotnictvím, prací a vzděláním, což on ví a snad ho to neurazilo, to také byla pochvala a ne 
urážka... -- jak tady na Západě CIA živí kampaň proti Číně, jestli by jim jednou přeci-jen ten Tibet nevyrvala, 
ekonomicky a úrovní by to sice tibeťany dost bolelo, ale zase by se tam na střechu Číny daly nainstalovat malé 
rakety středního doletu s dosahem na celou Čínu... -- to jen abyste pochopili, jaké taškařice se tu účastníte, a s 
těmi raketami jsem to četl a s otroctvím i spousta fotek (třeba uříznuté ruky za nesplacení dluhu feudálovi (ten 
člověk bydlel v zimě ve vysokých horách stejně venku ve stanu tak jako tak, stromů na topení tam moc 
neroste, tam se topí trusem, a tomu barák neseberou za dluhy, do kterých je systémově uvrháván při robotě na 
šlechtu) - a vy tady brečíte nad exekucemi? -- u těch je to vždy otázka míry, aby to sice hnalo dlužníky splácet 
dluhy ale netrestalo to doširoka systémově) a tak...) 
 
Aha - Už mě to napadlo - to co nám Lord s červeným štítem zčásti (půl) vrátí, by se především mělo použít na 
vrácení nesplatitelných dluhů třeba států ale i lidí, ale aby banky (co třeba v tom drží rezervy pro důchodce) na 
tom nebyly bity, aby byl ekonomický restart bez problémů... Tedy nápad, jak by to bylo celkem spravedlivé a 
užitečné - ostatně v Bibli mají židi doporučení, že jednou za třeba padesát let se promíjí dluhy, ale na to nejde 
dopředu čekat a být nezodpovědný, to by vedlo jedině k nezodpovědnosti v dluzích, nebo nevím, takový 
ekonomický restart dluhů by měli po dohodě všech jednou za čas (dvakrát za století?) dělat i jindy -- jenže ty 
nesplatitelné dluhy třeba USA se nedají jen tak škrtnout, (a i kolaps dolaru by bolel mnohé, takže Čína si s tím 
nezahrává i když by mohla, protože i ji by to ekonomicky bolelo - tyhle ekonomické změny kolem dolaru je 
třeba nechat odsouhlasit i v Číně, asi největším externím věřitelem USA, protože Čína dodává zboží a 
Američané za to platí dluhem, jak ho jejich soukromá banka FED připisuje čísly v počítačích a prodává je 
Americe a Číně, a ten rozdíl je vidět třeba na dluhu USA), protože v nich mají především američané a čína 
uložené rezervy, třeba fondy amerických důchodců a tak, ty nechcete bít tím, že ten dluh jen tak škrtnete, nebo 
k tomuhle ať se vyjádří nějací ekonomové jak do detailu, já to jen z pozice filosofie navrhuji se zdůvodněním... 
A především, vy si nechcete zruinovat systém, který miliony lidí živí prací, protože Lordi to mají uložené i v 
podnicích a zlatu, ty by škrtnutí čísel s penězi a dluhy bolelo relativně méně, než všechny ty lidi dole 
dohromady... 
-- tedy dnešní cesta mou Souvislostí, od telefonátu mé Babičky původně Černé, (jejíž mtDna ovšem u sestry 
končí, protože šla z Univerzity (tedy nějaké vejšky, delala IT na zemědělce (vysoká škola) a spravuje systémy 
benzínových pump "škeble" kromě jiného, nevím jakou má u toho funkci -- už jsem se dozvěděl, teď testuje 
systémy) ještě Sportovat (ten nejsvobodnější sport Frisbee (který si sice můžete házet i v parku do kruhu, ale 
na ta profi pravidla potřebujete 7+7 lidí na dva týmy a půl fotbalového hřiště na délku, a to se těžko mezi lidmi 
v parku shání, i když tedy hřiště na to není potřeba, stačí park, ale 7+7 lidí je sehnat problém -- věta o hřišti, 
měl bych zase končit...), který i na mistrovství světa se prý hraje bez rozhodčího, nevím jak je sestra dobrá asi 
nejsou nejlepší, ale na turnaj do Austrálie s tím z Prahy s týmem letěla, protože to je takový malý sport -- ani 
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nevím jestli i tam, ale občas dělá kapitánku týmu nevím jestli i toho národního asi ne, ale jak jsem jeden z 
turnajů (národní přebor) viděl (viděl jsem asi dva), tady v Čechách byly jiné lepší sehranejší rychleji běhaly, ale 
za národ se z toho dělá tým jeden, on je to takový malý sport bez sponzorů a profi se to nedělá, když to je 
prakticky zadarmo a dobrovolně, bez reklamy ale v malém -- to jako pro představu hodit frisbee smečí jen tak 
a trefit vám to na třicet metrů do ruky v běhu, mimo jiné proto, že ten běžec umí "přečíst disk" jak letí, ale 
statický kůl by na tu vzdálenost taky trefila -- to jen asi pro představu, jaká je "národní úroveň" sportu, který si 
s oblibou hrajete leckde, ale tedy já třeba na délku tenisového kurtu vám to také hodím do ruky obloukem v 5 
případech z 10, netrénoval jsem to moc, a v těch zbylých byste se museli pro to natáhnout - což je zas otázka i 
profi frisbee v řádu třeba za 1000, ne s plastovou hračkou co je leckde, a to frisbee když padá na asfalt, tak to 
je tam spotřební materiál, a ovšem "profi" se to nehraje do kroužku staticky, abyste vybírali aby nikdo moc 
nestál, ale běhá se u toho, a ovšem když to někdo nechytí, tak je to spíš chyba toho, kdo to házel, že mu to 
nehodil přesněji do ruky nebo na dosah, na jaký ten chytající má... -- takový komunitní sport pro zábavu, co 
leckdo znáte, a vše potřebné se na to dá dát do batůžku vedle učebnic, i když ve větradle na zádech v trek-
batůžkách to méně překáží -- já nevím, proč to přistálo zrovna tady, ale dostal jsem se k tomu asociací přes A. 
v našem rodu, kde ta mtDna končí) ), přes svatou Lanku (čaj) a D.Lane s číslem 14, přes Dalajlámu, Tibet a 
Prahu, až na návrh toho prominutí dluhů, až nám Lord (J.R. a spol.) po nějakém vzájemně dohodnutém Auditu 
vrátí půlku nespravedlivého, protože o tomto Ekonomickém Obrovi, vedle kterého je prý dluh USA malý 
trpaslík... tedy Lord osobně má firmičku s pár miliony na kapesné, ale kolují internetem pověsti a nevím jak 
oprávněné o řádově 5e17 rozměru (17 je ta hvězda, když si odlili 6e15 na bailout bank v roce 2008, aby 
nezkrachovaly "banky příliš velké na krach" a nepoškodily malé američany (a vrchní účetní Blankfein pak před 
kongresem vypovídal, že už si nepamatuje, kam to šlo, video s tou větou jsem viděl asi u D.Duke) -- což je asi 
tak reálně odhadované rozmezí $5e15-17 v řádu - ale vy mu to nemůžete sebrat celé, protože by vám to nedal, 
nebo by to bilo řemeslníky (střední třídu) všude možně v americe především, to se musí udělat s citem, aby to 
nebolelo... -- a ovšem, vy nechcete jednoho starého Lorda a pár lokajů zaříznout, vy chcete skutečnou 
spravedlnost půl-na-půl, fifty-fifty...) - protože třeba Forbes tedy šlechtu mezi řadu nejbohatších neuvádí, a i ta 
to nemá někde na hromadě najednou, ale pracuje to leckde po Planetě... 
 
A ještě - když mi tu při psaní tohoto textu někdo zazvoní nebo zaklepe na okno, tak místo jako obvykle, abych 
došel hned otevřít, nejdřív dám commit do fóra Náhledem a uložím na počítač, protože kdyby to byl ten 
naštvaný cikán s nožem, tak ať si poslouží (ne, sem chodí jen milí lidé a i ten naštvaný cikán přišel bez nože, 
ale trochu mě jednou vyděsil, když mi jako dárek podával zavřený nůž když něco dostal -- ne proto mu to 
nedávám, to jen jednou nedávno v průběhu let, on to vůbec asi nemyslel zle, prostě mi chtěl taky něco dát 
když pořád bere, jindy asi 23 přinesl zas dárek na vánoce (nějakou pletenou taštičku z vlny) z té podpory 
obchodníkům a jeho prý-rodině co jsem mu dal), tak kdyby mu hráblo (nebo třeba tam byla policie mě odvést), 
ten commit před tím by byl poslední, protože čestná a slušná policie by mě leda jemně odvedla pryč a už bych 
to nedopsal, a protože tady mi cikán (náhodný nebo cílený) nemá co ukrást, pomalu ani nemusím zamykat 
dveře, protože šumící šedá bedýnka (co byla před osmi lety nová za dvacet asi tak, pak se v tom jenom předem 
recyklují náhradní díly toho, co obyvkle odchází) je pro cikána ježek v kleci, on by ho neuměl zpod toho stolu 
vyndat (protože jen tak do zatáčky zpod toho dřevěného stolu se nevytočí, to by tu musel k tomu stěhovat 
nábytek), a on by si stejně radši vzal třeba černou velkou televizi od rodičů, co má asi leckdo a i on pochopí, že 
pro něj má v bazaru větší cenu (ale tady není bazar pro cikány a tak se tu nekrade, a na druhou stranu když mi 
dochází telefon, tak musím dojet třeba do Brna (víte, že tady v ČR máme v podstatě dvě hlavní města a jedno 
je A a druhé B? -- viz značky aut) a obcházet bazary pro chudinu, než ho seženu, (protože mám svou oblíbenou 
retro-značku a jinou nepoužívám, (tedy když tam umím zkratky do menu, a inu, já tu novou verzi (začali dělat 
v MS kopii retro) nechci nebo ne hned, ta stará byla hloupá a nedaly se na ni nahrávat aktualizace a já jsem 
profi-paranoidní a vím ale oni ne, že z pozice MS nejsem tak malá nula jako ostatní) ale je čím dál těžší ji 
sehnat, i když jste mi tady udělali dobrý polštář s rezervou v bazarech) ale ten co šel používat naposled byl v 
profi-bazaru v centru... (jako třeba v roubence u A. se také nemusí zamykat, protože tam náhodný cikán prostě 
nemá co ukrást, on si ani třeba nevšimne v centru společné místnosti pár dvanáct kamínků na dřevěné desce 
od řezbáře, a i kdyby si ji odnesl, tak místní řezbář a místní kameník ve městě vyrobí novou, prostě jsou 
poklady, které se odnést nedají, i když se vejdou do ruky, a i kdyby, tak třeba já z počítače zálohy třeba měsíc 
staré skoro kompletní a třeba na malé flashce k tomu taky mám, ani mě se to odsud nedá odnést, protože u mě 
jsou poklad ty jedničky a nuly v tom, ta elektronika je k tomu jenom vratný obal... -- což třeba píšu pro to, že 
ta A. jim říkala, že počítače jsou prý jen jedničky a nuly, ať se s tím nezabývají... inu, ale oni mají svou jinou 
cestu, nemohou všichni dělat řezbáře a meditovat prací v lese třeba se záhony květin, nebo dělat a dál 
vychovávat ty terapeuty pro důchodce a postižené atd... já to nezlehčuji, jen uvádím pro úplnost - jsou to mí 
nejlepší přátelé, ale já tam člen nejsem...) ) 
( Odposlechy telefonů - mělo by se nahrávat předem všechno všem (technický limit?), ale nevydávat z toho 
nikomu nic, leda by to soud potřeboval oficiálně, a ovšem především záznamy ze služebních telefonů veřejných 
činitelů, protože to jsou služební telefony a veřejní činitelé, jak si je Lid vybral, aby nám spravovali republiku, 
inteligentně a čestně o dost víc než průměr populace... třeba v US nejvíc soudí Clinton za to, že místo povinně 
služebního (co se dá foia vyžádat) používala soukromý mail-server ve své rezidenci někde ve sklepě, (pověry 
jsou, že si to odtud stahovali i Číňani nebo Rusové (nebo prostě anonymní hacker), inu, pověry, ale vylučitelné 
nejsou -- víte, ale státní správa by měla pracovat tak, aby pověry vylučitelné byly -- to jen jako na okraj, proč 
tam pořád už rok křičí, že Trump spolupracoval tajně s Ruskem, a proto byl zvolen, nebo že mu dělali kampaň 
na facebooku v řádu asi promile kampaně na facebooku celkem (a třeba poradce M.Flynna odsoudili snad za to, 
že nepřiznal, (když se ho ptali na spolupráci s ruskem během kampaně), že byl s ruským diplomatem osobně 
vyjednávat nějakou pomoc (něco snad jako protlačit to dohromady) na poli OSN, nevím možná pro Izrael nebo 
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tak) ), ale dřív nebo zároveň když se o to (Clinton mail-server) začala fbi policie zajímat, tak ten server někdo 
prý skoro smazal (a ovšem "foia" - když si to nějaký dobrovolný kolektiv právníků Judicial Watch vyžádá, tak to 
ale stejně skončí také u anonymních trollů na internetu (Anonymous), kde není problém si přečíst 30k emailů v 
pdf během týdne a podtrhnout to podstatné, protože to dělají dobrovolně a paralelně, třeba podle random-
generátoru, který tam uctívají, i když to už je spíš potíráno a mazáno, protože to je spíš plevel, ale třeba na 
číslo končící sedmi sedmičkami (na tomhle byla snad prý třeba věta "repent, for the end is nigh", já to viděl jen 
jako obrázek s křížem a na pozadí velká řada čísel, jako kolik na tohle lidí stihlo poslat odpověď brzy, zajímavá 
náhoda jakých tam bývá víc, a těch ostatních si málokdo všimne tolik -- inu, tak mi to dochází, že to tam někdo 
trollům podstrčil, aby je varoval, že jim to z vyšších míst vypnout nebo zpod-toho seberou ten archiv, to by byla 
fakt škoda, jsou leckteré analogy je to open-source, co tam ale točí jen třeba dva měsíce dozadu, proto to 
nevadilo, poskytovatel: "já to tam nedal", a než by se to rozsoudilo, tak to stejně automaticky vypadne 
přebytkem nových -- a jen na okraj - na téhle giga-verzi má ale google reCaptcha zepředu i zezadu v archivu, 
aby se logovalo, kdo to čte, a kdo co napsal, a aby to nešlo posílat automaticky ze scriptu dokola, i když něco 
tam koluje přes clipboardy... a ovšem - Google je fakt dvousečná zbraň (kdyby to někdo chtěl zneužívat, ale v 
tomhle asi finance (jako že by je měl někdo podplácet) nejsou nebo nejsou dost podstatné) a služba "zadarmo" 
(za reklamu) na povrchu, co živí jednu z nejbohatších IT-firem a zaměstnance a servery a páteře atd...) (nebo 
prostě podobnou vyjímečnou řadu čísel na konci -- to není jen random-generátor, ale bod na cestě a výsledek 
dlouhé kolektivní práce (a jak vidí, že se to blíží, tak to každý zkusí trefit s větou, ale to se jich třeba sejde 
nevím ale mezi dvěma tweety co stihnu poslat (to je dost pod minutu) to trefit je asi 300 čísel, takže to si spíš 
nabijete odhad napřed, jakým tempem se to blíží, ale ony jsou i zajímavé ty věty okolo, čím to kdo chtěl trefit, 
což všechno nevidíte, to se trefuje z různých threadů, ale když to tam je, tak se do toho threadu dá dojít 
snadno podívat, třeba že na to někde dáte link (a když to tam ještě není, tak je přeškrtnutý) a hned si na něj 
přejdete (takhle jako živý link to tam je týden, než to zapadne pryč, pak se ten link prostě přeškrtne (strikeout 
font) a nejde klikat) ), ale obdivuje se to jen pro ta krásná čísla na konci, i když třeba řad v číslicích si 
nevšímají, ty nejsou loterie a jsou skoro leckde -- prostě to je taková loterie, na kterou mnoho lidí zadarmo 
pracovalo, a odměnou (loterie) je jim hezké číslo, nebo ty informace co si u toho předkládají navzájem, a ten to 
zvedne a jde to předkládat jako argument proti jiným dál, protože jen co někdo takhle zvedne, tak tam koluje, 
to ostatní prostě zapadne do dost hluboké jámy archivu příliš velkého na to, aby se dal kolektivně zpracovat, a 
stroj nepozná, který obrázek má jaký smysl třeba jako kreslená paralela něčeho jiného, i když je to třeba 
takové pohlazení za dobré dílo, když vidím svůj výtvor (karikaturu) i po půl roce, jak ho nějaký t-roll zas 
předává jinde, kde si ho všimnu -- inu, je místo, kde se t-rolluje profesionálně a zadarmo, a statistickou váhu 
tam mají největší ti, kdo sedí u počítače nejdéle, nebo si na to najme nějaký stát učebnu plnou rekrutů, jenže i 
ti spíš sledují a chodit pomlouvat nebo lhát je jich jenom pár, a to se teprve musíte naučit, jak to vypadá, když 
někdo mluví pravdu nebo lže z hlouposti nebo schválně, -- i když spravedlnosti půl-na-půl a zmínka, že židi 
vlastně mají bílou a černou půlku - viz ty sfingy před chariotem (i to mi došlo až pak, ten symbol tam má víc 
významů), jsem si tam nevšiml) se sesype ohňostroj různých žab (statisticky nejvýznamněji, tam je symbol 
žába Kek, co má na hieroglyfech z Egypta napsáno, jak sedí člověk u internetu, i když tedy egyptský význam je 
jiný, něco o nějaké ženské, teď to nebudu hledat, mám to na jpegu, kde jsem to i vysvětloval dalším, jak mi to 
zas někdo jiný předtím ukázal, co který z těch hieroglyfů je -- aha, naučil jsem se i hieroglyfy z Egypta v 
rozsahu tří kusů, abych vyvracel pověru, že to je člověk u počítače a jako-dna propletený symbol internetu (na 
nějaké sošce s žábou z Egypta), tak proto tam uctívají tu žábu Kek, tedy ne všichni, ale statisticky 
nejvýznamněji) a jiných blištivých obrázků k smíchu pro pobavení), ale zas různý jiný šmejd (Antony je měl na 
notebooku vedle porna prý ne zcela zralého, co mu zabavili u městské policie v NY, nebo IT-správce leckoho 
včetně Clintonů Awan, co si včas stihnul poslat odměnu svým příbuzným do Pákistánu, než po něm šli za 
nějakou drobnou zpronevěru... samé neověřené pověry...) - to jen jako pro představu, že když jste ministr 
zahraníčí super-velmoci, tak takovéhle věci se dělat tedy nedají... - ale vy nechcete potrestat jednu loutku 
navrchu a pár loutek pod ní, vy potřebujete vyléčit systém -- navrhuji, aby návrhy léčení US judiciálního 
systému dělal ten dobrovolný kolektiv Judicial Watch (nyní ve složení, co měli předtím dobrovolně) a měli by 
mít s těmi návrhy váhu nejen mého doporučení, ale i evidentně poznané cti a píle předtím na tomhle poli - 
protože to tam leckdo tak vidí... ) (aha, což vím už dlouho, ten hlavní Anonymous vedle dalších podobných, ten 
je pro Chány (jestli ten termín z mongolské historie znáte), pro ty, kdo se tam neváhají nechat dobrovolně 
zahlcovat lžemi urážkami pomluvami a sem tam pravdou (do různé míry zkreslenou nebo s mylným 
vysvětlením nebo dobrým), především ale líbivými obrázky, za které se to prohlíží, protože když je dlouhý 
thread a někdo si tam s někým nadává, tak to jenom prolétnete očima a zastavíte u obrázku v náhledu, jestli je 
zajímavý nebo ne, (já třeba stáhnout velkou verzi za hyperlinkem aby to zachovalo i původní název i časový 
serial, to označím, ctrl+c,alt+tab,enter,alt+tab, a ono se to stáhne, co tam bylo označené, ale můžu si na ten 
thread druhý den pustit i wget a stáhnout to i tak ) ), a pak je k tomu verze pro Plebs, kde se to nedá editovat, 
ale dá se tam někomu na to poslat link, když si myslíte, že zrovna tohle je pro někoho normálního zajímavé... 
(takže já akorát s tím "repent end nigh" se bojím, že tu část pro Plebs vám seberou, protože živé fórum 
ImageBoard se dá založit i jinde, a je to o stupeň vyšší úroveň kolektivní komunikace (tedy to podstatné je na 
obrázku, a text je k tomu komentář, a když to někdo rozporuje, tak k tomu nadhodí jiný takový obrázek ze 
zásoby s jiným komentářem, takže u lecčeho je spíš než ta informace zajímavější, čím to který dobrovolný 
oponent nebo rekrut v týmu (někde u mossadu třeba) rozporují) než běžné textové fórum, kde se spíš mluví 
vážně nebo sprostě ale pomalu...) (aha: symbol je čtyřlístek, ale žábu si tam kolují trollové, a ovšem váhu jako 
autoři obrázků tam mají dobrovolní anonymní grafici s paint-shopem nebo gimpem asi... (já používám jiný...) ) 
(a ovšem, já z tohoto jen kolem kampaně za Trumpa a občas i potom, ale jinak čtu serióznější periodika 
většinou z USA, ale třeba InformationLiberation dělají také lidé z Anonymous (inu, to se pozná) - ta je spíš 
žalování na US nebo jinou politiku a tamní zkažené Liberály z hlediska konzervativních autorů v rozsahu třeba 
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pět článků děnně s ilustrační photo, mimochodem odtud mám ten graf, který se tam jmenoval v názvu souboru 
"worlds most important graf" a který opravdu je "world's most important graf" a jsou na něm projekce 
populačních křivek podle kontinentů od OSN na století dopředu, a kdo chápe geometrické řady a řetězové 
reakce, tak to tam prostě z dálky metru k obrazovce vidí, v čem je problém, jen na něj měli rovně nakreslit dole 
horizontální červenou čáru u jedné miliardy, protože tolik se Afričanů do Afriky vejde, což je vidět podle toho, 
kdy odtud začali přetékat hladem nebo suchem a z toho hladem, ale i před epidemiemi jako e-bo-la sem budou 
utíkat, zvlášť když na to bude hotspot přímo na letišti bez dost dlouhé karantény, kde by se navzájem 
nenakazili nově příchozími, jako je třeba cesta přes Saharu... -- lékaři, prosím vysvětlete veřejnosti z 
epidemiologického hlediska, proč běžná cesta z tropů Afriky do Evropy musí vést přes Saharu a ne hotspot na 
Letišti, a v jakém stádiu jste schopni bezpečně poznat Ebolu v podmínkách budky u afrického letiště, ale ta je 
jen příklad... protože i kdyby ne lidi, ale Africké klíště na Moravě (nebo bylo v Německu?) se sem nedostalo 
samo, ani pěšky, ale letadlem... jen štěstí, že leckteré druhy se tu v zimě množit (a evoluovat) nedokážou, tady 
to mrazy v přírodě dost vydesinfikují, kromě měst a ghett... -- aha, další pádný argument, ale mě šlo spíš o ty 
geometrické křivky, populační stromy v prognózách "replacement by migration" od osn se zužujícím se středem 
horizontálně dovnitř, obalovaných místo toho nánosem, a plevel Černo-býl... ale kdyby to nebylo popsáno i ve 
zjevení 9:19 (několikrát si to přečtěte, jak to asi vypadá!, jinak 9 je otočená šestka a 19 jsem sluníčkář viz 
tarot (jen na okraj, tady sice A. mají i toho Bílého koně jménem "Lord" v ohradě mezi ostatními, (jako celá 
vesnice ví, že tam jsou koně a nějaký zemědělec mi vyčítal (s nimi se nebaví, já se tu bavím s každým, jsem 
místní a ne farmář co by je štval, i když povídat mi to na koncertě začal z nenávisti taky...), že ho tam prý 
trápíme hlady, protože ho musí prý prvňáčci ze školy krmit jablky, já jen nechápu, proč jako zemědělec neví, 
kolik toho kůň sežere a že jablíčko je asi jako (nebo o dost míň než) třešnička po obědě? -- což jako argument 
jaksi pochopil), ale já na něm nebudu jezdit dělat gesta, i když tam jako kamarád můžu pomoct přivést seno 
nebo smetat bobky v ohradě, když se zrovna nestíhá a zeptají se o pomoc -- i kdyby nic jiného, aspoň si 
narovnám záda od počítače, denně bych tam jezdit (na kole, je to tu cca 5-10 minut pěšky nebo asi minutu na 
kole) nemohl, ale shrabat seno naložit atd a případně smetat ty bobky (to se nevyhazuje, to je na zahrady jako 
kompost, prý? - ale asi kravský je lepší, nevím... -- vy třeba ve městech moc nevíte, co a jak se recykluje v 
zemědělství a proč) je na půl dne) ), křesťani by dál lhali o zaslepené lásce ke každému na dosah místo k lásce 
ke svým vlastním pravnukům kolektivně, a o peníze tu nejde, jde tu o život...) 
 
Komentář k případu Ištván-vs-Nagyová, který tu asi všichni znáte (a jako vysvětlení, proč jsem chtěl tu 
průběžnou demokracii) - to tady takhle vládla vláda, ekonomicky katastroficky byť jen pomalu dolu, a měla 8% 
důvěry lidu a pomalu dolu, a vládla tu tak dlouho, dokud je hrdina Ištván (který byl v tu chvíli nevyhoditelný z 
důvodu předchozích kauz) nevyštval (tedy nejen on, ten to jen zaštítil právně, ale leckdo zodpovědný v policii 
to řešení pochopil) kvůli kabelkám pro sekretářku (a podobným menším drobnostem), a byla do voleb náhradní 
úřednická vláda... a bývalého předsedu se sekretářkou, nyní již manžely, vláčí občas po soudu, aby se na to 
nezapomnělo... (omlouvám se všem zůčastněným, že jsem to přehnal do karikatury, která ale běžnému lidu 
lépe vysvětlí, v čem je tam problém) (na druhou stranu, kdyby totéž udělala mafie v policii, byl by to problém!) 
(na třetí stranu, když mafie pro zakrytí gigantického zločinu (jfk) ovládne vedení policie (fbi,cia) i soudů, aby se 
to zametlo, tak pak musí držet moc tak dlouho, dokud pachatelé a všichni jejich sluhové nezemřou, což 
znamená neustále, nebo aspoň do smrti hlavního na začátku, ale je to věru nezdravý stav, mít vedení 
bezpečnostních aparátů obsazené mafiány, kteří se bojí vyzrazení, a protože to v té zemi také leckdo ví, musí 
hlasité hlásné trouby Režimu o to víc pomlouvat a zesměšňovat a křičet na každého, kdo se to pokusí zmínit... 
Takže chápete, proč si myslím, že vražda jfk (rituální vražda krále, dostal těsně před tím pocty vskutku 
královské symbolicky-obrazně, nějaká hostina nebo nevím přesně) je kořen zla současných usa, a proč na to 
syn hlavního pachatele musel přilepit ale ještě větší zločin a zase ho popírat, aby se o tom předtím přestalo 
mluvit... tedy, ten tam byl jenom vrchní figurka a nemá smysl toho jednoho jít potrestat osobně, na druhou 
stranu ten rod je zkažený a neměl by mít důvěru, ostatně ji syn nebo synovec v primárkách teď naposled 
nedostal, ostatně on J.B., když dostali tu obálku, koukal ve zděšení na nyní-nejstaršího Bushe, který se hluboce 
styděl, viděl jsem foto s celkem správným popisem emocí, které se z těch tváří dají vyčíst... jako když to tady 
vidíte na ukázce ve zprávách, nebo i kdyby jste si ten pohřební ceremoniál zlého krále prohlédli celý, tak si těch 
detailů nevšimnete, jako když si to tam někdo místní pustí ze záznamu několikrát dokola a nasnímkuje a popíše 
z toho ten nejdůležitější moment, ale jinak z toho leckteří trolové předtím nosili karikatury, protože o tomhle se 
tam diskutovalo, když to tam byla národní událost... i to byla rituální událost, pohřeb zlého krále, a z různých 
gest tam je vidět, že kromě agentů v dalších lavicích, jediný Trump se tam styděl sedět, a ovšem J.C. na druhé 
straně té řady (starý pán, nevím ani z gest, co si o tom myslel, ani nevím, že by ho nějaký troll popisoval s 
obálkou (obálky dostali ti v první řadě prezidenti s chotí (Trump asi ne, nevím, toho netrollovali) založené v 
programu bohoslužby s textem zpěvů, různě se na ni podívali a různě překvapili nebo zhnusili a ukazovali si to 
mezi sebou, za nimi stáli v klidu agenti ostrahy a přísně sledovali, takový krátký nenápadný moment)) - J.C.39 
byl dobrý, poslední dobrý z Demokratů Prezidentů zatím (tak celkově), to za něj se znovu otevřela komise k 
JFK, která konstatovala, že to původní řešení pravdivé nebylo (alespoň na počtu kulek (a ovšem mozek jfk se 
při pitvě někam prý ztratil, stejně byl prostřelený, nevím co na tom pitvali...)), ale tím to za J.C. asi tak 
skončilo, tou dobou těsně potom se ghwb dostal do čela cia...) 
 
(stream29) 
Ještě ve snu (asi půl hodiny jsem si šel lehnout, 25 minut - vypnout screensaver myší umí i kočka, nebo se 
projít po klávesnici, ale přepnout desktop ne -- že se kočka prošla po klávesnici vidím ráno v kalkulačce na 
sleep-desk), (sen: ve vlaku se mi na sedačku přimáčkla k boku odnaproti revizorka (předtím seděla potají jinde, 
ve vlaku jak jsou dvojsedačky a já seděl sám), bokem na bok a stehnem na stehno, abych neutekl, a nedělal 
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paniku, a chtěla jízdenku... (Inu, mívám někdy zlé sny o revizorech (jako můj zlý sen je, že cestuju v Praze 
metrem nebo tramvají, přijde ke mě revizor, ale já si zrovna zapomněl koupit jízdenku... Inu, je to určitá 
zkušenost (tedy nezapomněl, ale při jízdách načerno jsem se naučil nevyčnívat z řady a neznejistět, ani když 
kontrolují namátkou, což funguje občas, ne vždy), ale exekutor počkal, až se papírově usadím, a došli si pro to 
k rodičům, ale nebylo to přehnaně drastické, jak jsou zprávy v republice... tak jestli 13k jsem pak splatil 
rodičům, z asi tak nevím 7 jízd na černo, kdy mě chytili, obálky k soudu jsem registroval, ale to je asi všechno, 
navíc jsem u rodičů nebydlel, kvůli tomu to nebylo), sny ne často ale opakovaně), a já jí (ladné revizorce v 
uniformě) nejdřív vysvětlil, že jsme opačného pohlaví a ať si o centimetr odsedne, že jí tu jízdenku pak dám, 
ale je opačného pohlaví a nebude na mě zneužívat tělesný kontakt ke své funkci... (myslím, že to slovy 
nepomohlo, neodsedla si) -- tolik jako reflexe, když jsem tu psal o různých tělesných kontaktech se ženou, a já 
ji samozřejmě i oblečenou cítím, s tvary a teplem atd, když se přimáčkne k tělu... svádí to, lahodí to, ale 
zneužívat to na mě ke své funkci nebude...) 
 
A tak jsem si vzpoměl, jak jsem začal obdivovat krásu žen. Jako v dětství jsme od rodičů dostávali různé velké 
krásné encyklopedie nebo knihy (rodiče když si katalogovali svoje, s razítkem číslem a s lístečkem podepsat do 
krabičky, když si to soused půjčil), tak si vybavuji čísla asi do 5000 (na kraji mé dospělosti)... K tomu táta měl 
asi metr a půl magnetopásek a asi tolik desek, beatles rolling stones a tak... Ale zdědili jsme ještě jednu nebo 
dvě knihovny (jednu po tetách, byla češtinářka na gymplu), a já svůj krychlový metr knih odhadem mám taky, 
v krabicích... Takže ale nejlepší knihy z dětství byly ty encyklopedie, třeba Vesmír, taková tlustá kniha plná 
barevných fotek, (protože takhle kniha bez internetu, to si ji prohlížíte i měsíce, vedle jiné četby písmenek) 
nebo třeba na okraj, Gamova s populárním vysvětlením teorie relativity jsem si četl tak ve 12-13, když jsem to 
pak v představě (pamatuji v noci v posteli) pochopil, jako kulatý tvar vesmíru (nafukovací balonek popisoval, 
jak to je, že se vše od všeho vzdaluje -- inu, dnes vím, že nevzdaluje (světlo cestou do oblouku po tom balonku 
červená kvantově, tečou z toho malé fotony stranou - D.Crawford 2011), ale ten balonek (Gamov) byla správná 
představa) a prohlubně ven kolem hmoty, do kterých jako sklouzávají kuličky jak do důlku (říkal jsem si tehdy 
13letý - kam to rotuje, že se odstřeďují do důlků ven? -- dnes vím: imaginární pohyb v čase), a proč se zkracují 
rozměry a čas a rostou váhy a tak - pěkně to ten Gamov vysvětlil... Ale jako někde na prahu puberty se 
zájmem o umění (zase matčiny geny), jsem dostal velkou obrazovou encyklopedii malířství, ale asi nejvíc si 
pamatuji, jak jsem tam obdivoval stojící ženský model, na jedné stránce tam někde byl, inu, malíř musí získat i 
představy o anatomii... Myslím, že z jiné encyklopedie výtvarného umění (měli rodiče) jsem také nalistoval 
anatomii už dřív, (taky 12-14let? mi bylo)... Ostatně, teď na mém stole kromě dalších cca 10 knih (mezi papíry 
z tiskárny na moje korektury, které prostě do recyklace nevyhazuji...) leží i "Velká obrazová všeobecná 
encyklopedie", občas jsem do ní i nahlížel, ale je to rovná plocha pro usb hub, (třeba plastikový úhloměr 
(polokruh a centimetry) tu mám hned vedle, ten nemusím nikde hledat, pro ten se prostě natáhnu a je tam) a 
tak... (Akorát je nyní pod kyticí jmelí, co mi jako rostlinu druidů přinesli darem (rodina z Prahy, co k těm 
druidům patří, u mě se jen zastavili u dveří, fakt mě potěšili), ale položil jsem ji na stole vpravo do volné 
krabičky hned vedle monitoru, ale tam má kočka průchod do zadní části stolu, tak jsem jí ten průchod uvolnil 
(když na to koukala a nevěděla, kudy to obejít (tak si říkám, v takovém nepořádku jste stůl asi neviděli, ale víc 
než polovina je papírová a špína na tom není, nebo jak kde, někde je prach, když to něco položím, tak to tam i 
za rok nebo dva je, akorát něco až ve spodních vrstvách, kde se dají pokládat nové...) ), aby tam mohla ta 
kočka chodit, kdyby chtěla...) Takže mě nedělal problém se jako samouk vzdělávat v anglické Wikipedii (nyní 
uložených cca 10k souborů jsem nečetl celé ale jen letmo, předtím 2010 mi v obdobném rozsahu ta složka už 
byla dost plná, takže jsem načal jinou), protože, inu, je wiki dost kvalitní a obsáhlá, na druhou stranu vím, že 
když tam je "ožehavé" téma, tak vítězí urputnější názor, a oni si to dobře hlídají, aby se tam alternativní 
"pravda" nedostala, takže jsou potřeba občas nějaké alt-wiki, je jich různých dost, kde Drábové Oficiální Pravdy 
tolik nehlídají... (A ovšem, dřív to bylo o něco svobodnější, nebo v Historii a Astronomii jsem se setkal s 
urputnou Cenzurou jen u Orbital resonance (rezonance planet) (nějakou tam měli ale jiná tam dopsat nešla), 
když jsem ji tam zkusil doplnit, ("na tohle nemáte link na Média s PeerReview cenzurou!", nyní to tam je 
alespoň polosprávně, jen se špatným popisem, že to prý vůbec není důležité a je to jenom náhoda -- inu, ale dá 
se ukázat, jak se kolem té rezonance stabilizují nepravidelnosti oběhu Země, prý že to nemá žádný význam? -- 
aha, termín k mým dřívejším "Klenba Dráhy Země" (název obrázku, co jsem si dal na titulní stranu knihy i webu 
(tedy především jako jeden z důkazů Inteligentního Designu Sluneční Soustavy!) -- teď jsem si i spojil 
souvislost, to není Orin (Auryn (aha, já to znal jen foneticky - takhle to je od slova "Světlo" z hebrejštiny nebo i 
Aura - a teď vidím (google), jsou tam dva hadi v opozici, to je EVB neblíž do Slunce, takové gravitační uštknutí 
(hledal jsem to ve Slunečních Skvrnách (tedy statisticky, i nějaký číňan z nasa to má v pdf, jak jsem potom 
našel, vyšlo to někdy v průběhu, co už jsem to hledal) - je to tam, ale není to průkazné), nevím, nepotvrdil 
jsem to, jen trochu, hledal v datech dlouho), asi, ten z Neverending story, to jsem jen viděl ale nečetl, bratr mi 
o tom něco vysvětloval nedávno, chvíli)..., já mám všechny své grafy z planet ve složce E-VBary, tím jsem 
začínal a zabýval se nejvíc) - jsme tu v soustavě umístěni s Oběhovým Stabilizátorem, který je rezonance (13:8 
tedy 5 setkání do kruhu, je to nějaký harmonický hudební interval sexta minor, a je to tu zdaleka nejpřesnější 
rezonance s rozdílem asi 2 dny na 8 let) se stejně těžkou Venuší (třeba s Marsem máme nepřesné 2:1, oni 
dobře vědí, kdy tam poslat sondu, když je nejblíž), a vnější planety se stabilizují navzájem také (poměr 5:2 
tedy 3 setkání,7:1,14:1 na Jupiter, ne zcela přesně), ale jsou rezonančně oddělené od těch vnitřních) ale v 
politických tématech tam mají obvyklé nálepkovací lži a polopravdy... I když třeba o jednom skandálu v Británii 
na dost vysokém místě se tam aspoň dá přečíst v RevisionHistory toho topicu, ale u pana Soros e tuším je 
aspoň rok vygumovaný i z RevisionHistory, že prý porušoval autorská práva nějakého magazínu, takže to 
vygumovali i s rokem historie a jsou tam jen datumy s přeškrtlým odkazem na obsah, to jsem při prohlížení 
RevisionHistory jinak neviděl... Tedy, ve Wikipedii jsou nejenom ty miliony stránek, co jsou vidět, ale je tam 
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celá historie těch stránek... Leda by tu stránku někdo zrušil úplně... A ovšem, na Talk-page tam šel umístit i 
alternativní názor do diskuse, ale teď už je robot zametá po pár měsících do archivů, aby to nebylo vidět a 
nepřekáželo... Ale i tak, u Wiki stránky je také zajímavé si dole přečíst, jaké jsou kolem toho kontroverze, 
alespoň ty, co se tam dostaly... Občas bývají pravdivější, než "Oficiální Názor", na který si někdo zřejmě najímá 
hlídače, aby potírali nesouhlas... Tedy jen u těch kontroverzních, ale o turistických atrakcích a libovolné vědě a 
tak se tam dozvíte dost... -- Akorát mě ustřihli převodem vzorců z png na math-tex (asi to zatěžovalo server), 
který můj prastarý Firefox neumí, ale mohu si je otevírat z archive.org tak z roku 2015-16...) 
 
(Na stěně s bratrem v pokoji jsme měli velkou mapu světa, dvě polokoule, kruhy asi metr, normálně barvy 
podle výšek a s ruským popisem - máme ji přivezla ze sovětského svazu, jednou tam byla letecky na Bajkale, 
malé sestřičce přivezla panenku, co se do ní dala zezadu vkládat malá gramodeska, pár na výměnu -- ale jinak 
u Babičky na zahradě se jako asi leckde ale tady i s tetami atd nadávalo na ty Rusáky... inu, socialismus 
poněkud totalitní, ale na zahradě u stolu se člověk nadávat bát nemusel... aha, prý rodičům vynadali, že se ve 
škole hvízdám znělku z Hlasu Ameriky, a v podhůří se dala sledovat i německá televize, takže zahájení 
Olympiády v Los Angeles jsme viděli také -- tátu jako disidenta ze studentů 69, který byl ale prakticky 
nevyhoditelný - protože na jaderné fakultě se na to nekoukalo, byl jen "převelen" do podkrkonoší do elektrárny 
dělat IT - protože ty sovětské počítače do sálu (co program do nich byla krabice děrných štítků, na každou 
řádku 80zn jeden) měly popis systému od IBM (což oficiální nebylo) přesnější, než ty Ruské, a táta uměl 
anglicky dobře...) 
(Ostatně, v asi šesté nebo sedmé třídě základky jsem vyhrál s družstvem okresní kolo "o zemi, kde zítra již 
znamená včera", když jsem to v knihovně v okresním městě nastudoval a rešeršoval, a při zkoušce na soutěži si 
ta paní naproti mě vzala do ruky kontrolní řešení, jen prstem přejela nahoře jméno "kontrolní řešení 
vypracoval", a já jsem to ze svého papíru, co měla v ruce, v podstatě přečetl z vizuální obálky řádek, tehdy na 
takhle připomenutí mi stačilo ten papír vidět z metru z dálky, když si vybrali zrovna moji kontrolní odpověď na 
tuhle otázku... ale na škole mi pořád vyčítali, že ošklivě píšu, ale omluvenku "grafoman" jsem nezískal na 
obranu, ale pak když každá stránka vypadá jinak, a ne jako úhledné stejné řádky dívek, tak si leckterou tu 
stránku opticky pamatuji aspoň na čas... To už dnes nemám... ) 
(--tenhle stream 29 jen aby obecně rodiče dětí věděli, že na dobré výchově a motivaci (barevné 
encyklopedie,knížky,mapa na zdi atd) v dětství fakt záleží... -- a není to u dítěte stejné jako mobil, kde si to 
může dohledat, protože tam si to dohledá, aha, a jde na něco jiného, ale tlustá encyklopedie (asi nepřesný 
název) s obrázky a textem se prohlíží hodinu tu, hodinu tam, namátkou, občas se i kus začtu, atd... ale jinak 
kolo a běhat venku jsme taky dělali, za domem byla skála se stromy, na které se dalo vylézt, která byla buď 
kosmická raketa (nějaký ovocný, dalo se tam sedět, před sebou větev s výstupky jako tlačítka) nebo 
plachetnice... tehdy mobily a počítače nebyly... a zejména malé děti, co to vnímají spíš plasticky hmatem a 
sbíráním do "špetky" do prstů si rozvíjejí mozek, ale dnes ten barevný mobil je placatý... V pracovní kariéře 
úplně stačí cca 12? let začít s počítačem, do té doby si dítě hraje, pak čte, rozvíjí představivost (čtením! - film 
už je hotový a není si tam co představovat, ale dlouho se pak přehrávají v hlavě strašidelné scény -- tedy filmy 
(pohádky) černobíle jsme také viděli, ale ...) a mozek hrou... -- jako mí přátelé mají pro malé děti 2-3 let 
spoustu dřevěných hraček, aha - měli jsme analogii lega, merkur, a velkou spoustu 5cm krychliček ze dřeva 
(kostky) na stavění hradů, autíčka v šuplíku pod palandami a jednoduché plyšáky v posteli... aha, nejradši jsem 
měl oslíka, ale v nohách postele byl také velký medvěd...) 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 02 led 2019, 04:08 

(stream30) 
Nejoblíbenější (a častá) hra v dětství cca 10-15 : "země moře město"... Na papír si nakreslíme sloupečky 
"země,moře,město,hora,řeka,atd...", a vždy někdo vylosuje písmeno, a všichni zapisují, co si vzpomněli, čas 
dokud to poslední nevzdá že víc neví, a pak za vyplněné políčko je 10 bodů když ho nikdo jiný neměl, 5 bodů 
pokud totéž měl někdo jiný, a jde se losovat další písmeno... -- tohle je prospěšné pro každé inteligentní dítě na 
druhém stupni základky (výcvik v zeměpisu a paměti) 
A ta obliba čísel - zejména máma, na začátku roku (ale dvacáté století kde začínalo 19) se napíšou na papír 
číslice toho roku, třeba 1 9 8 1, a do řádek asi 1..100 je mezi ty číslice doplnit matematické operátory nebo 
funkci, aby to dalo daný výsledek, jako 19 je na tom příkladu nejjednodušší kombinace doplněním +, z nuly se 
dá faktoriálem dělat jednička nebo i pět faktoriál nečím dělit nebo někde odmocnina z 9 je 3 atd... -- taková hra 
na výchovu kreativních matematiků asi prospěšnější než sudoku, to je spíš jak křížovka pro počtáře... -- luštit 
křížovky je také prospěšné namáhání mozku... 
Jako asi dobrého sportovce nevychováte tím, že bude svalovec sedět v křesle, čím těžší úkoly, tím víc roste... 
(říká se tomu "nastavovat vysokou laťku" (aby ji přeskakoval, i když to zrovna moc nejde) a tím jsou trénováni 
ti nejúspěšnější...) 
 
(stream30) 
Poznámka pro pány Filosofy a další různé Akademiky - kteří na tím v první chvíli ohrnou nos jako nad 
nejškaredější možnou formou i zpracováním pro filosofii, tak tedy - za pochodu (v řádu dnů) vymyšlená 
jednoduchá struktura na 4-rozměrný text, do délky napřed, do stromové struktury (která je v první fázi i v 
čárkách vět) doplnění vysvětlení, v časové ose, ze které vidíte jen kus (je k dispozici na někdy jindy), kde jsem 
ke "stream"=proud dopsal číslo datumu (protože je z určitého hlediska zajímavé, kdy jsem přišel na co a proč, 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 174  
 



a jak se to potom lišilo od předtím třeba v kvalitě a váhání s lehkomyslností, ale když si umědomím tíhu té 
zodpovědnosti a nenechám si tím svazovat ruce, tak aspoň něco jiného je třeba dělat s určitou lehkomyslností 
-- a ovšem sám jsem se v tom zamotal třeba při číslování ukládání těch náhledů atd...), - to všechno může 
rozebrat Robot (tedy Script v rukou IT-Programátora) do struktury, ale pak je tam Hloubka Obsahu evidentně 
přehnaná, kterou ale programátor scriptem nerozebere, protože napsat script, který pozná, jak je tam která 
"kočka" důležitá a proč a z jakých důvodů - opět přehnáno, jde dost těžko... Vymyslet formu když je potřeba, 
za dva dny ji zase porušit, když překáží, atd... a hotové to mít za cca týden... V tomhle tempu není čas na nic 
lepšího, a já se nemohu vytahovat na leckteré velmi dobré filosofy hloubkou ani stylem obsahu, ale bylo to 
potřeba, abych v tom oddělil zrno od plev v rychlosti přinášení obsahu... 
Protože také jako velmi názorná (a notně přehnaná - taková karikatura) ukázka, jakou jste udělali (filosofové) 
tehdy chybu, že R.Steiner to tehdy použil totiž také, a pod povrchním seriózně míněným handrkováním s vědci 
té doby (s chemií,medicínou,agrotechnologií - samé mladé obory tehdy) přinesl duchovní poklad pro 
Antroposofy (říkám již déle, že přinesl diamant zabalený do novinového papíru své doby, je to přehnané ale 
názorné pro pochopení - mnohý si řekl: "hm, vědecko-bulvární noviny a nějaký šutr v nich pro blázny" -- inu, 
pro blažené...), měli A. výhodu, že jim to vysvětlil i na přednáškách, kde oni ten vědecký obsah (v knihách 
nebo přednáškách) buď ignorovali nebo řekli "aha, hm...", ale ono je pro ně z hlediska duchovního vývoje lepší 
se zabývat nedokonolou agrotechnologií (třeba jak hubit škůdce na polích bez chemie -- zemědělství 
(biodynamiku) k tomu rozvinula Maria Thun, ale třeba mě přitáhla k astronomii zkoumat planety, ale dělala 
seriózní pokusy s vysazováním a péčí o rostliny v různých obdobích -- protože například rostliny cítí, jestli měsíc 
jde nahoru nebo dolu v latitude dráhy, takže je rozdíl kdy pečovat "dolu" a kdy "nahoru", a kypřit hlínu v 
intervalech není škodlivé, i když asi vyzkoušeli, kdy to je o trochu prospěšnější), protože to je duchovně 
prospěšné pro rozvoj těch duchovních lidí... Čímž neříkám, že máte brát Steinera doslovně, ono se to tu již 
století kolektivně rozvíjí tu i tam v Evropě (a z technologického pojetí tam sice asi omyly jsou i nyní, třeba v 
chemii, třeba Cyankáli v orgánech, když tam je C,N i občas K ve sloučeninách... - mě jako chemika urazilo asi 
nejvíc a šel jsem jinam...), ale jako ukázka, že Filosofové nebo duchovní lidé nerozeznali Hloubku Obsahu u 
R.S. dost - v povrchnostech se totiž dost mýlil o dost víc a podezírám, že trochu schválně, ale ne škodlivě... A 
ovšem podle plodů se pozná strom, a to třeba generaci nebo století trvá, než to je zřejmé... (což neznamená, 
že jiné by to prospěšné nebylo, jen že tohle vychovává podstatně svatější lidi než je obvyklé, i když z 
průmyslového hlediska tolik užiteční nejsou - to také není cesta pro všechny, a třeba příklad: není všude prostor 
hrát na trávě živé divadlo dětem z blízka a za nimi vážnými dospělými, také sledují se zájmem (kde ty děti i 
dospělí diváci tedy hrají diváky - a zvou se na to dobrovolně místním rozhlasem, nechodí tam každé), aby to 
nikdo z kolemjdoucích zároveň nezesměšňoval) 
(commit 203330 znaků, -- a tedy dále dopsáno upřesněním) 
 
Aha, ještě jsem si vzpomněl, co mě dohnalo k této Akci (Happening) a spěchat... Někdy v půlce prosince totiž 
jsem stáhnul, co asi-zrovna vydalo Americké něco-jako Ministerstvo Vnitra (DHS) oficiálně pokyn, aby si 
připravili Strategické Zásoby, prý pro případ Výpadku Proudu a Kolapsu Energetické Sítě prý asi tak na půl 
roku... (PDF " NIAC Catastrophic Power Outage Study_508 FINAL "z www.dhs.gov jsem četl jen zběžně, k tomu 
od velmi informovaného amerického trolla (tedy je to samo-žurnalista prý s bývalou kariérou v NSA, ale často s 
nesprávnými a dost tvrdými komentáři) vysvětlení, že to je prý na půl roku, teď nevím, co tam na jak dlouho 
doporučují... Ne, tohle (půl roku výpadek) se nedělá jako příprava na Ekologickou Katastrofu jako třeba 
Hurikán, tohle se dělá jako příprava na Velkou Válku, nebo YS?... Proto jsem spěchal...) (K tomu poznámka - na 
YS se tu netěšte, kdyby to nastalo, viz mapy starých erupcí, tak to především smete tu spravedlivější část 
američanů uprostřed, ale nechá ty zkažené zbytky na pobřežích... -- také negativní filtr, a nevím, jestli kdy 
nebo za stotisíc let, prý to tam ale udusávali před lety vibračními auty (videa a místní seismogramy jsem viděl), 
ale myslím, že to chtěli stabilizovat a ne probudit... ) 
 
Ještě mě něco naučily kočky - když je překračuju v uličkách doma, kde nemají kam uhnout do strany, tak to 
kotě se musí naučit, že ho překročím, že jak se na něj valí ten Lidský obr, tak nesmí uhnout pryč od místa, kde 
právě jsem, tedy že nesmí uhnout Do místa, kde tou dobou Budu... Což jako malé občas poplete a to šlápnutí 
když nestihnu uhnout není drastické, ale naučí se to... Vy také umíte odhadnout přirozeně, kde třeba auto, co 
jede, bude ve chvíli, kdy vy mu budete v dráze, takže je konstantní limit ve městě, protože ti chodci se to 
naučili odhadovat, ale upozornění: "Pozor Škola", protože děti to ještě odhadovat neumí, a proto když někdo 
jede ve městě 100, nevidí všechny chodce, oni ho sice vidí, ale ze zkušenosti si řeknou: "času dost, je daleko", 
tak to je taková ruská ruleta... Ale i Stratég, musí chápat, že neutíká odtud, kde Je nebezpečí, ale především 
odtud, kde za chvíli Bude... Třeba Tornádo v USA, častý jev, je tam instrukce, že když nevidíte, kam se to 
posouvá, tak se to posouvá rovnou na vás, ale nesmíte utíkat před tím (dožene vás to), ale musíte hodně 
rychle utíkat do strany, a že sedíte v autě nebo v domě (mají tam většinou dřevostavby (kromě velkých měst), 
protože z betonu jim úřady prý stavět nedovolují) pro Tornádo není žádný argument, protože po průchodu 
tornáda zbyde z domů hromádka dřevěných párátek na základových deskách, takže každý má nebo ví kde je 
"tornado shelter", domácí (jak protiatomový) kryt a se zásobou jídla... 
 
Ještě poznámka o mých kočkách, kde jedna střední vrčí a často ale jen na jedno z koťat - navíc vidím, že šedé 
kotě sourozenec roste rychleji, takže to černé malé, na které prostřední kočka vrčí, když jsem jí sebral koťata, 
je taky kočka, a to šedé kocourek, a to cizí, co mi sem někdo podstrčil, asi taky bude "on", naštěstí... (když 
máte problém s geometrickou řadou koček (nebylo jich tu jenom sedm, ale s přebytkem mi někdo pomohl a 
půlka v zimě umrzla nebo spíš kocouři odešli jinam (jeden se párkrát vrátil), mojí vinou to nebylo, já jen zajistil 
ať je sem chodí přátelé mezitím krmit, když mě odvedli), kocouři navíc jsou irrelevantní, ti jenom žerou, a o 
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kočku si to mezi sebou vyříkají) (Ještě psychologie koček - ten dominantní, co mi poroučel a pomstil se, když 
jsem ho neposlechl, dal jsem mu čuchnout k lopatce a strčil nohou do čumáku (místo toho, že jenom ukazuju a 
nadávám, než to uklidím, to u psů pomohlo, když nevíte, který to byl, pes je čestné zvíře a inteligentnější než 
kočky -- mimochodem, pes se raduje ocasem, jak s ním vrtí, a když má vztek, červeně mu svítí v očích (a 
nevybavuju si, myslím že jindy je měli do zelena když se těšil?, jenže když na něj namíříte foťák, tak znejistí a 
je ve střehu, a ten rozdíl ani u tmavé není takový, aby ho rgb pixely pobraly, i když tam se zvyšuje barevná 
hloubka ditherováním (takže by tam ten odstín byl vidět, ale to by jich muselo být víc, aby šel vyhodnotit 
rozdíl), na reálné fotce není barevně ploché místo, prostě leccos jako obrázek v IT je jenom šidítko na mozek, 
třeba vypadá to jako strom, ale skutečný strom je mnohem složitější a nemá konstantní barvy, když se listy 
chvějí, ale není to ani dramaticky přehnané), ale psi, kterým uříznou z módy ocásek, se nemají čím radovat), 
utekl (ten můj kocour) ale přišel zpátky, a pak místo, aby lehal nad mou hlavou a seděl na opěradle křesla, tak 
leží vedle mého na prázdném polštáři, co lehá jindy jiná kočka, a už si to netroufl opakovat a kadí vedle mimo 
cestu, stačilo jednou (důrazně mu dokázat převahu), protože je jinak netrestám - takový vyjímečný trest je 
prostě o třídu vyšší než obyčejný, ale zneužívat to nelze často...) (ohledně trestu smrti - pro vraha, který to 
udělal schválně, aby zabíjel, ne jen jako faux-pas při loupeži, je i trest smrti spravedlivý, a může na něj čekat X 
let ve vězení, jestli nebudou jiné důkazy (ale viz Kájínek, (bývalý) lupič ale zřejmě ne vrah, vypadá to dost na 
to, že to (vraždu) na něj mohli nastrčit jako pomstu za loupež na soudcích nebo policistech někde doma, a 
vyloučit ani dokázat se to nedá), i když ho systém za to taky může nadoživotí živit ve věznici (vím o lidech, pro 
které je "živit ve věznici" úleva a ne trest), ale nechává tím systém i kazit ostatní vězně, se kterými se tam 
skamarádí...) 
 
Ještě věta o tělesné a duševní lásce zároveň - žena se muži poddává (viz lingvistika), protože ji muž jemně 
přemůže (viz), ale aby jí neublížil ale potěšil. A obvykle to jeden začne zkoušet svádět druhého, lépe když muž 
ženu, kterou si vybral jako přiměřeně nejvhodnější na těle i duši (tedy je to pocta pro ženu, že zrovna ji začal 
svádět nebo obdivovat, nebo naopak, není to obtěžování, to kdyby to bylo dotěrné), jenže žena, která se 
nestydí zezačátku (a tedy jemně odmítá), tak je buď moc zkušená, nebo moc sebevědomá, takže muž zpomalí 
a zkusí to po čase znovu, ale žena když ho nechce odmítnout, tak zeslabuje odpor ale nezesiluje, protože když 
to muž postupně a lépe opakuje a žena odpor zesiluje, tak mu říká, že si ho nevybrala... (To předtím do detailu 
je spíš pro právníky, soudce, a feministky, jako argument proti škodlivému lhaní #metoo a švédských zákonů 
diktovaných feministkami, a podpoří nebo ať zpřesní to moje stanovisko biolog etolog psycholog, takže 
normálním lidem, co si nechtějí kazit přirozenou lásku děláním toho s rozumem (protože příliš s rozumem to 
spíš zkazí nebo podvedou city, než by to dělali přirozeně), tak ať to radši ani nečtou, z běžné verze na čtení se 
to vyndá, i když originál někde je, když vás to zajímá, kdo co jak od gest po slova a reakce...) (A ovšem, je 
také dost přirozené, že žena, která nejdřív měla lásku, ale byla uražena a odešla, ze pak lstivě mstí, když z 
pozice převahy ani rozumu ani cti to zkusit nemůže a láska v tomto stádiu již není argument... Ne všechny 
ženy, ale jsou takové taky a ne zřídka, takže ženské hnutí "believe survivors", že kdykoliv si žena později, ne 
hned druhý den dokud tam může být důkaz aspoň kousnutí, když křik nikdo neslyšel, přijde stěžovat na 
znásilnění, tak takovým se věřit nedá, že nesouhlasily dobrovolně a s láskou nebo toho muže dokonce nesvedly 
samy... a viz presumpce neviny, nelze jedné straně sporu věřit nedokazatelné nařčení... Protože to pak je 
nebezpečné všem, kteří se milují s láskou...) (K tomu nejen ale především pro křesťany, jistě je mnohem lepší 
dělat lásku (jen) v manželství, zejména kvůli výchově dětí... Bývá sice jemnější, pomalejší a mnohem déle 
vydrží (tedy je pro život mnohem lepší), zejména když krize to pomáhá překonávat obtížností rozvodu, ale 
nelze je uvazovat nezrušitelnou smlouvou, co udělali mladí z lásky, na celý život... Na druhou stranu pro mladé 
nezkušené to snad může být průprava, nezávazně ale upřímně s láskou... -- tedy micro-chiméra znamená, že 
žena se nedá jen tak lehkovážně znečistit (geneticky,karmicky) kvůli chvilce potěšení, ale s dobrou láskou to za 
to může stát, zejména když dobrou lásku si zaslouží především čistý (geneticko-karmicky) a upřímný, ale ten 
zas není sériový svůdník...) (Zlatá střední cesta je někde uprostřed mezi černým pytlem na ženě s proužkem 
pro oči (ony to také mají, aby se tam neopálily od Slunce, jsou pod tím úplně bílé (asi), pokud se neopalují 
aspoň na dvoře domu, a protože místní arabové moc morálky nemají a svádělo by je to, tedy taková arabská 
žena má svou neopakovatelnou krásu jen pro svého manžela a ostatním ji neukáže ani na obličeji -- jenže to je 
nebezpečné, protože pod tou burkou může být i chlap s výbušninami), a mezi černochy nebo hippies, 
souložícími na schodech v parku mezi injekcemi, jak je zrovna dnes k dispozici, nebo po pár minutách svádění a 
jen na ten jeden den -- nevymyslel jsem horší extrém pro ukázku, ale popisovali to takhle reálně jako 
zkušenost s parkem plným migrantů...) (Dále - evidentně ošklivý muž, s dlouhými vlasy nebo i dready a nebo s 
vousy, evidentně není sexy a není na sex, a když není zajištěný a bohatý, není ani dobrý jako budoucí otec dětí 
(tedy normálně oni vyrostou ekonomicky spolu dle potřeby, ale pro ženu je přirozené myslet i na výchovu dětí 
dvacet let dopředu (to je příroda), než začne s tělesnou láskou doopravdy, ale nemusí, ono to nakonec půjde i 
tak), takže takový se nesvádí, nemá zájem a chce dělat něco jiného, protože kdyby si přál být možná sveden, 
tak se muž upraví, aby to zkusila nějaká pěkná žena, když sám je svádět nechce... I když leckdo se skrz pěkný 
nebo ošklivý obal neumí podívat na zboží vevnitř (u člověka duši psýché)...) 
 
Ještě zdejší fórum - když si říkám, že jsem to drze zneužil (ne, ale použil) nad míru rozumnou (tedy spíš 
obvyklou, ale tohle mělo účel, který tenhle prostředek světí), u lidí (pirátů), kteří jsou rozumní a nepotřebovali 
tak přísnou ochranu proti lidem nerozumným, sobeckým nebo hrubým, a proti robotům (scriptům) 
automatickým to tu je chráněné - tak ale já umím půjčit sušenku svému robotovi (scriptu) (ale neudělal jsem to 
tu, tady píšu z klávesnice v ohnivé lišce), a na to jsem si pak vzpomněl, proč dostal ten sluha od Lorda ve filmu 
tu ponožku v knížce, že se stal svobodným (tedy ne jen sluhou bez práv)... (nevím, jestli to mělo tenhle 
význam, nebo i jiný) Protože když něco stahuji wgetem (mám vlastní wg, a obvykle bez rekurse), tak to 
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nekouká na robots.txt, protože to je můj user-agent, program jako program plní vědomé povely uživatele... 
Takže třeba archive.org stahuje automaticky (tedy má průběh v historii) ale přes robots.txt nešlápne (protože 
mimochodem jsou téměř bezedná místa, kde robots.txt varují, ať to automat nezkusí projít a stáhnout 
rekursivně), tak na archive.is vysvětlují, že to (robots.txt) pro ně není argument, protože oni jsou user-agent 
toho, kdo si tu archivaci zadal, jenže mají malý name-space (méně než půl youtube v řádu 52 -- name-space 
jen 3.8e8 místo astronomických rozměrů třeba youtube 7e18), protože to (archiv v oblaku na ostrově svobody) 
se nedá moc zneužívat ve velkém nebo mnoha... Tedy ani ochrana sušenkou, co dostane leda člověk (a je jedno 
jestli odpověď na otázku, nebo jestli cvičil roboty pro nahrazení řidičů rozpoznáváním značek (protože když na 
totéž odpoví sto lidí (jen většinou správně), jejichž koeficient úspěšnosti je již znám, tak se dá statisticky vybrat 
správná odpověď automaticky, a AI se trénuje, dokud ji nevybere s jistotou taky -- (a má to nápis: "nejsem 
robot", jehož stiskem se na chvíli stanete klikacím bio-robotem (ten program lidskými slovy je: "teď vypni 
lidskost a bez myšlení nám třikrát klikni a potvrď to") pro trénování robotů aut))), nechrání před tím, kdo ji umí 
půjčit robotovi (tedy blogger ji chrání - tomu nejdřív půjčíte svůj text k uložení, pak mu uděláte robota, a pokud 
mu vyhovíte, tak pak on laskavě kopii vašeho textu dá do toho fóra, ale jsou i fóra, kde se to dá použít externě, 
tam jenom dostanete sušenku na dvě minuty, a když vás nechtějí udávat, tak tam nepošlou váš text ale jen se 
zeptají, jestli je ještě platná, a aby to šlo posbírat, co jste tam poslal, tak se musí jen podle toho rozmezí 2 
minuty od sušenky)... -- takže i tento odstavec prosím možná po úvaze zkrátit (..z finální verze nebo 
rozhodně..) z anglického překladu (nemá to být návod pro šmejdy! možná spíš varování pro strážce, co a jak 
jde použít nebo i zneužít se zlou vůlí (ale po doplnění větví do struktury je to naopak užitečné varování pro 
každého proti reCaptcha pasti (že ten text se někde ukládá i kde ho oni nevidí a jde odtamtud proti nim vyndat 
(celé psaní souborně individualizovaně kamkoliv s tímhle dveřníkem rC (podívejte se na tu zkratku i graficky, co 
znamená) na dělání robotů z lidí a lidí z robotů) - teoreticky...), o které nevědí...! Tak asi nevyndavat...?)), když 
ta původní bude k dispozici k nahlížení někde, i když přímo čitelná nebo atraktivní ta moje originální moc není... 

 
Tedy ještě pro filosofy - normální krásná literatua je lineární, pro lidi v pohodě, někde začíná a někde končí, 
vede čtenáře dějem nebo myšlenkami... V podstatě je normální kniha jedna dlouhá řádka, z praktických důvodů 
rozložená na papír do obdélníků přerušováním na okrajích stránky, které obvykle nejsou součástí obsahu a 
chápe se to jako od začátku do konce. Inu, použil jsem tu strukturu, která umožňuje do vět vkládat pod-věty 
na vysvětlení výrazů a vkládat asociace ke slovům, a do nich další pod-věty, takže to je v závorkách, které tam 
původně nebyly a dají se i vyndat, čímž se ovšem ztratí vysvětlení a asociace... Zas ale pro běžné lineární čtení 
to není praktické... I když i to jde, když pro vás závorka není argument chodit do pod-větve, tak ji přeskočíte a 
jedete očima dál lineárně, jako člověk si můžete vybrat, ale jako automat to může rozvinout i graficky do 
stromu s pod-větvemi... 
Ještě pro zkoumání Krásy Češtiny, pro hraní si s paralelními a původními významy slov, viz video 4 dohody z 
divadelního představení Jaroslava Duška (to je důležité i pro pochopení výchovy dětí (a viz lingvistický rozbor 
jeho jména...)), ale i další... (Nebo pro vědomou výchovu Duchovních ale neTechnických dětí (na to mají čas, 
kariéra se nezačíná v plenkách, přesněji tedy naopak, začíná se tam ale jinak, tedy ne trénováním dospělého v 
jednom směru, který pak bude dělat, na to je od 14 let času dost až na práh kariéry) ve směru i Křesťanství, se 
zeptejte A.J., toho Brumbála v sukních (a viz ta filmová série, ten tam bohužel nevydržel (zřejmě vzhledem k 
věku) hrát tak dlouho, jako ty děti, jak postupně odrůstaly k dospělosti, aby vám nezbyl jen převlečený 
Gandalf...), ale inu, nejen B. ...) 
 
------- 
Já se všem omlouvám, že vám to nyní připadá dlouhé... Inu, nesl jsem něco podstatného co již nesneslo odklad 
(kvůli NIAC Study 508, YV(GJ,ŽV) & I..r, Marakesh), našel jsem ale při tom velmi zajímavé věci a souvislosti, a 
když mi to v průběhu došlo, že jako z rodu spisovatelů mám najednou ale nečekanou a poslední příležitost na 
týden napsat něco upřímného a správně, tak jsem prostě neváhal a psal... Oni mě totiž potom zkazí svou 
úctou, kvůli které jsem to nedělal... Nebo když jsem leckde psal anonymně, tak si kdekdo to jméno půjčí a 
bude tím stejně anonymně hlásat bludy se zdáním důvěry... Nebo to podstrčí do minulosti -- nepsal jsem vždy 
tak racionálně a pokud pochybujete, jestli jsem něco napsal předtím nebo ne veřejně na internet, tak to pokud 
možno vždy mám uložené i tady doma a zřetězeně timestampované, můžete se mě zeptat... (Uložené i včetně 
těch anonymních, ale kde si to nemohu uložit třeba kvůli ajaxu, tam nepíšu...) Já se za sebe nestydím, jen vás 
varuji před podvody, i mým možným zkažením potom, i když odpovídat třeba tady v Poradně mohu, piráti totiž 
vědí, ze které IP píšu (podobně jako píšu u pana Stwory, můžu tam psát dál, on to pozná, ale tam se mě 
nemůžete chodit ptát (tam jeden editor-moderátor asi těsně před důchodem musí všechny pisálky názorů 
nejdřív přečíst aspoň letmo a odsouhlasit zveřejnění (i když leckdo včetně mě se rozčiluje, že něco cenzurou 
neprošlo), protože ho tu soudy kously za pravdu), nebo v OmFórum mám téměř nepoužívaný ale bezpečný 
login), a kdyby to někdo zneužíval k podvodům, tak se před to dá dávat i automatický prefix "(Možný podvod)", 
když to není odsud z chalupy, (a poznámka - že si nemohu vybrat jméno, které mi sugeroval M.Ende na konec, 
i když to byla velmi důležitá rada i tak, není z neúcty, ale z úcty) ale ani já nejsem neomylný, a vy mě budete 
brát příliš vážně na to, abych to unesl... A ovšem nechci posuzovat osobnosti, ale vybírám si je jako exempární 
případy daného problému, které všichni znají... 
 
(stream31) 
Ono to tak ani nevypadá, ale leckterý (skoro každý) odstavec je tu uvozen větou (jednou je tam někde i za 
zkratku) "kmus", ani to nemusím před každým uvádět samostatně... 1. Třeba ty odstavce o Lásce jsem 
postupně psal čím dále lépe a přesněji tak, aby těm, co mají ouška, je to jenom pohladilo zvenčí i zevntitř na 
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duši ale neotevíralo, ani kdyby si to rodiče před nima četli nahlas... Ostatně v tom příběhu, který je na 
nejprominentnějším místě té Svaté Knihy, ty první dvě jsou jen úvodník a předmluva, ale Gn3 je tam hlavní na 
začátku, a třeba za Ateismu animovaným filmem jen s konturami karikaturou, to je přiměřené vyprávět 6-letým 
dětem, aby se nepídili (..po upřesněních..) předčasně... Pak když je to potřeba vědomě pochopit, tedy když 
začínají rašit (jako když na stromech rostou pupeny a budou brzy růst i listy), tak to stačí (chlapcům zejména) 
z nákresu liniemi v profilu v řezu (pro rozum, tedy věcně i vnitřní anatomii ale ne esteticky, ani ve stínované 
skice, a zvlášť pro ty dvě části třídy), protože tohle ještě nevyvolává touhu, ale jen konstatování pochopení 
rozumem, (tedy že pak už ví, co vlastně neviděl, předtím ani neví, co neví, protože pak když viděl, tak to vidí 
před očima i ve snech nebo skrz oblečení) protože pro příliš mladého je jeden obrázek nebo scéna, co si pak 
roky nosí v hlavě toužit, jen cestou na zcestí z nerozumu, protože je to tak nastavené, že rozum mužů přemáhá 
jen jedna věc dost spolehlivě, a to je touha a láska (i když rozum leckterých mužů přemáhají i touhy 
nepotřebné nebo škodlivé)... Muži, jejichž rozum láska nepřemáhá, jdou z kola ven a do další generace se 
neprojevují... Až na ty, kteří to dělají okoralí bez citu ale z rozumu, a žena si to po zvířecím způsobu vytrvale 
ale bez dobré lásky víc užije, a statistiky na tu nespokojenost s láskou tak nebo tak, s nebo bez, jsou... (Tedy 
není to tak vždy, ale jen určitou většinou... Po lidském způsobu jsou ženy tím méně spokojené, čím jsou po 
zvířecím způsobu uspokojenější intenzivněji a dlouho... A je to ve statistikách prokazatelné... Protože dobrá 
láska až dovnitř se nejdřív dělá až dovnitř do duše, tam to je důležité především, a pak se dělá i tělem tak 
přiměřeně jako koření, ale především na ukotvení té lásky duší, a pro pokračování generací...) (Tedy teď jsem 
byl (ale nakonec je to tu ještě jemněji řečeno) spokojený s tím, co jsem psal na papírové kartičky mezitím 
rukou, je to na fotkách asi posledních 181230, které k tomu budou také v obrazové příloze, třeba co je a co 
není výzva k obdivování a dobrovolné vystavování vlastní krásy na obdiv (tedy že za okraje něžných křivek 
(třeba ty spodní těch vrchních) třeba v plavkách je každým mužem svlékána očima tak jako tak, protože muži 
nemohou netoužit a zbytek znají a doplňují představou, je to ještě víc vzrušující (odhalovat v představách nebo 
naživo to naznačené) než to mít odhalené rovnou -- protože pro muže nejvíc žádoucí je odhalovat a ne dostat 
to rovnou holé, ale lahodná žena se stydí a odmítá být odhalována i milencem, ale čím dál méně vzdoruje, 
kterého tím chce přimět k ještě větší něžnosti, ale pleská a kouše ty (nebo volá o pomoc, když to nepomáhá), 
kteří ji obtěžují, a to čím dál důrazněji a naposled možně ještě dost brzy před vůlí nepřekonatelným vrcholem 
touhy před vstupem), a co je tedy obtěžování (nebo do kdy je ještě přiměřené snesitelnosti -- ale když si 
nechcete hrát možná až do konce, tak si hrát nezačínejte, nebo včas přestaňte, protože dobře rozběhnutá hra 
se před koncem už přerušovat nedá -- ochutnávejte přiměřeně a postupně (duši i tanec těl), abyste to poznali 
dost včas, že tohle tedy ne...) a jak se tomu nejlépe bránit, aby to bylo zřejmé, a proč... A ovšem žena ztrácí 
lásku a touhu rychleji než muž, a také ji častěji obrací do pomsty z nenávisti. (Tedy smlouva písemně předem 
musí být (jedině) na děj s roubíkem nebo pouty (inu, i to mají leckteré rády, jsou i tak divné a zkřivené, ale na 
tohle nelze dobrovolně souhlasit předem jinak než nevylučitelně), aby se to nedalo zpochybňovat... Protože 
lahodná žena odmítá až do posledního okamžiku, kdy už to nepomůže ani rozumem (muže zastavit), ale i tehdy 
si to může rozmyslet, ale to musí projevit velmi ráznou akcí a činem, křičet jako slabá o pomoc (jenže když 
začne křičet o pomoc těsně před vrcholem, tak tedy volá o pomoc, ale to už možná nešlo zabrzdit rozumem, 
neměla se hra dobrovolně zesilovat a zbližovat až na maximum touhy -- protože to i kdyby byl muž tak silný 
vevnitř, že ji poslechne, tak ale to je trýznění mužů, a v tomto stádiu předtím dobrovolné hry nelze muže 
trestat) nebo aspoň kousat a bránit se doopravdy, aby to bylo zřejmé (rada muži, pokud vás žena agresivně 
kousne, okamžitě přestat včas a potrestat zradu pohrdáním, protože kdyby si s tím došla na policii, tak vaše 
slovo (že to bylo celou dobu dobrovolně) proti jejímu důkazu na vašem těle (kousanec a škrábance) se ale ještě 
dá možná potvrdit proti-důkazem neexistence dna?). A ovšem na celoživotní lásku se nejlépe dělá smlouva bez 
výhrad předem (manželství), kterou ale po nepřekonatelném zklamání, nebo po neustávajícím obtěžování které 
není sdílenou láskou, lze efektivně vypovědět hned nebo další den útěkem k rodičům a potvrdit pak právně, 
nebo si to rozmyslet a vrátit se s pokorou do lásky duší i tělem... Manžel který doma ženu třeba trýznil 
neodbytností, ale i zavřel zabránit utéct druhý den, ten jedině ji znásilňoval. A ovšem sukně nad kolena je 
nevyslovená výzva, aby (zdravý) muž dál pokračoval v myšlenkách, leckterou i leckterého těší víc pokračovat 
jen v myšlenkách, protože to se dá dělat hodně dlouho nezávazně, dokud to muži nepřekoná stud, aby přišel 
svádět diskrétně jemným pohlazením slovy a pak i rukou, tohle od přemoženého muže krásou ženy není 
obtěžování, ale žádost o pokračování hry, na kterou se nejlépe odpovídá studem a jemným odmítnutím, nebo 
razantně plesknutím na odmítnutí, že tedy tohoto zrovna nesváděla chtít vstupovat do duše a pak jednou 
možná i her těl. Tedy ty zdravé přirozené páry to tak mají a je to zakódováno i geneticky, už od teplokrevných 
zvířat, že obvyklý muž jedná z pozice síly (a rozumu nad láskou dokud to jde tak) a obvyklá žena z pozice 
svádění krásou (a lásky nad rozumem, dokud to není nutné jinak), což vyjímky nevylučuje ale nelze je 
prohlašovat za správnější nebo stejné. A ovšem jsou ženy, jimž láska nad rozumem nebo celkově zcela chybí, ty 
jsou dravější a lstivější a lépe pronikají na vrcholy, než pokorné ženy s láskou... Čímž nelze říkat, jestli a nakolik 
je rozum takové ženy nezastřešený láskou srovnatelný s rozumem jiného muže, který jím zastřešuje svou 
lásku. Průměrná (Tedy běžná) žena je v IQ (a těch je kolem průměru víc, než je kolem průměru mužů) 
inteligentnější než polovina mužů, to jen na tom kraji u géniů ve vrchním procentu (nebo promile?) je desetkrát 
víc mužů než žen (protože muži mají gaussovu křivku víc roztaženou do šířky, také na tom druhém konci 
úplných hlupáků je desetkrát víc mužů než žen, a jako celek to mají ženy jen mírně posunuté doleva), ale to 
neznamená, že tam (na obou koncích IQ) žádné ženy nejsou...) 2. A co je špatného na krvi malých chlapců 
osmidenních především a proč toto týrání bude zakázáno bez vědomého souhlasu, neboť ta ideologie se 
prohlásí za neplatný omyl, ale kdo si chce dál obalovat duši omylem, a vyjádří to na svých dětech dost zřejmě, 
že byly obalovány v dětství důvěryhodným omylem, tak takové nevinné na duši být nemohou, ale jejich děti 
třeba ano - vyjadřuje se tím souhlas se zřeknutím se špatné ideologie dost brzy na to, aby děti mohly být už z 
té ideologie nevinné - protože to je znamení, za které si to mohou muži mezi sebou prokazovat 
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nezpochybnitelně (na místech kam ženy nikdy nechodí), jestli k té zlé ideologii také patří, a tak se domlouvat 
beze slov na spojení do Kartelů, protože každý ví, co to znamená, a kdo je my a u koho to není jisté...) 
 
Princip rodinných vztahů vysvětlený na Dobrém Rodinném Autě - muž řídí za volantem, žena vedle spolujezdec 
se rozhlíží a vidí víc než řidič, který zodpovědně hledí na vozovku před sebou, a vzadu sedí jejich děti (2-3 
optimum). Žena nepožaduje, žena muži radí, (neboť se víc rozhlíží?, neboť je pyšná a myslí, že ona to vše ví 
nejlépe, atd...). Děti sice mohou radit a požadovat, ale váha jejich hlasu i dohromady je minimální ("hele zoo, 
jeďme tam..." - ne, my jedeme jinam). Muž ale Rozhoduje, protože má v ruce Volant a Zodpovědnost, v srdci 
Lásku k Rodinně, ale nad ní postavený Rozum Řidiče. (Přímá Demokracie ale je, když všichni mají svůj volant, a 
děti, které zezadu nevidí vozovku, mají největší hlasovací právo díky počtu...) 
 
(stream31) 
Inu, čtyři vdané ženy s dětmi mě tu vytrvale zvaly na oběd dělat mi "manželku u stolu" (ne, ale za něco 
(venčení psa, pomáhání s výkopem manželovi,...) se odvděčit aspoň obědem), a nechápaly, co je na tom 
špatného, když jsem svobodný bezdětný a jejich manžel, můj dobrý přítel, je mezitím v práci, samy se doma 
přes den nudí - ale aspoň se pak o to víc těžší na manžela odpoledne z práce a já jim tohle břemeno 
nedočkavosti a touhy na manžela nepůjdu ulehčovat obědem, to radši si doma namažu chleba... Ta nejbližší mě 
zvala na oběd jako leckoho, ale je jí asi tak 70, velmi laskavá paní, kterou mají všichni rádi. I ta jednou chtěla, 
abych jí vyprávěl o sobě (jindy třeba jen sedíme tiše nebo radostně u stolu, někdy mezi studenty a tak), 
nenaléhala, jen pletla ponožku a poslouchala, ale jen mi ukázala, že vlastně vyprávět neumím nebo nemám 
co... (Tam je to na té škole i předmět, že má jeden student o sobě vyprávět do historie a dopodrobna a ostatní 
kolem kulatého stolu to diskutují... Nebo se na to sjedou jako absolventi... "Biografie" se to jmenuje, asi...) 
Druhá to také dělala dobře, že když pomůžu jejímu manželovi s dvěma krychlovými metry výkopu, tak mě sice 
pozvou na oběd, ale jen když přijede tchyně, manželova matka, tak s ní u stolu posedím a rád, je to dobrá 
přítelkyně, a žena mého přítele (co vypadá jak kdyby z oka vypadla té, co mě naposledy svedla před deseti 
lety, ale tahle je hezčí na těle i na duši) si vedle obchází malou Marušku... Další aspoň bylo dobré, když u toho 
stolu sedíme i s přítelem tátou rodiny, aby i tříletému dítěti a všem bylo jasné, kdo je tam táta a kdo host... 
Protože to dítě kouká, vidí chlapa na tátově židli a visí očima a zkoumá, jestli to třeba není jiný táta, protože 
tátu zná především u stolu v kuchyni, jak máma vaří... (matka je doma ještě s kojencem, ale táta jezdí 
pracovat) Ale ta, která mě nejvíc zvala do duševní lásky, na obědy nebo večeře, musel jsem se čím dál 
rozmrzeleji vymlouvat, že nemám čas, sousedka od naproti, taky je její manžel můj dobrý přítel, inu, ona 
radila, ale muž řídí auto, přišel jsem tam dnes sám na snídani, s listem papíru vytištěným a pěti kartičkami 
rukopisu, sepnutými kolíčkem. Čekal jsem na svítání (teď týden píšu dokola kolem hodin a občas hodinu spím), 
jdu, vidím, že se svítí v ložnici, tak jdu zase domů. Jdu za chvíli podruhé, svítí se v kuchyni, otcovo auto stojí 
před domem, tedy jdu na snídani k sousedce, co mě nejvíc zvala. Ale zaklepu, vstoupím na chodbu, ale byla 
ještě v noční košili, inu, K. obleč se, přišel jsem na snídani, ale počkám zatím venku. Chodím po zahradě, ruce 
mrznou jen trochu, ale ona se neobléká, inu, čekám dál... (rem32: podle time-stamp jsem čekal asi 20 minut) 
Přijela policie, jak ji na mě zavolala, že jí chodím po zahradě... (Tady se ani branka ani dům nezamyká...) Tedy 
jsem to vysvětlil policistům, jí vysvětlil třemi větami, co udělala... Říkala tak tedy povídej, ze předu a zezadu 
stojí policista, jednoho znám osobně, už tu byl několikrát, dobře jsme si popovídali (já s policisty)... A dal jsem 
jí aspoň ten papír, co jsem nesl v ruce... Ona, zarputilá anti-IT, si vzala papír vytištěný z tiskárny, ale rukopis 
spadl na zem. Sebral jsem jej, ale ani nějak nenaznačila, že by měla zájem. Inu, ta co tu nejhezčeji zpívá, 
nejvíc mě zvala do duchovní lásky, naposled říkala něco o sestře a bratru, která mě tu nejvíc vyzývala - něco mi 
o sobě vyprávěj, tak ta jediná mě uštkla a zavolala policii, když jsem udělal něco, co sice na mě opakovaně 
sobecky vyžadovala jindy, ale jednou jsem slušně převzal iniciativu a přišel tam (dům naproti, asi 200m) na 
Silvestra na snídani sám bez pozvání vyprávět to, co potřebovala slyšet a dlužil jsem to... Takové jsou tu ženy 
okolo mě - a i ta, co vás má nejradši, tak vás nejsnáze uštkne... (Prý se o mě bála, jestli jsem se nezbláznil, ale 
větu si o tom nepromluvila... Aspoň mi dala ale půl vánočky sebou, i když jsem říkal, že zas tak moc hlad 
nemám... Ze své pyšné pozice si myslí, že předem sama lépe ví, co potřebuju, ani se nenamáhá zeptat nebo 
poslouchat to slovy... I ženy mohou mít černý klobouk na duši...) Fakt mě naštvala, ale asi jí to odpustím a 
můžeme být kamarádi, ale na oběd už si mě tam tedy nepozve... (Takže jsem i zjistil, kdo na mě policii zavolal 
nejspíš minule, byly tři možnosti a téhle jsem věřil nejméně, ale nenutil jsem ji lhát a ptát se, i když jednou se 
zeptal a říkala "to víš že ne"... Policistům jsem popřál hezkého Silvestra a příjemnou službu, zase jeli... (Ty 
jsem si zase zapomněl vyfotit, ale časový odhad, jak dlouho jsem venku čekal, na fotce mám, inu skicuji si s 
časomírou...) ) 
------- 
Aha, tak vlastně také jsem se částečně mýlil, co jsem naznačil nesprávně... Inu, v naší vesnici s méně než 
tisícem obyvatel, leckteří řemeslníci tu jsou, i když lidé jezdí také za prací do města, nebo agronomii na polích 
(jzd se tomu říkalo, ale dnes to je Z.(který se jinde jmenuje podle největší planety) se sídlem na vrcholu města 
vedle urnového háje, které se lidově říká O. také podle té sportovní akce), ale tedy dva nejvýznamnější z 
místních řemeslníků tu mají tři billboardy, ani se nemění, když to jsou vývěsní štíty významných řemeslníků. Na 
jednom, co je nejvíc vidět, je nakreslen leknín, napsáno Prodej Leknínů s minimální cenovkou "od 99", a za ním 
sochař architekt zahrad má bazén plný v létě kvetoucích leknínů. Dál je vidět klec s asi metrovými papoušky, a 
vedle nasvícená jeho socha vodníka, další kamenné sochy nejen vodníků má vyrovnané v jedné z prodejních 
zahrad toho zahradnictví, a ovšem má tu také vlastní permanentní reklamu pro řidiče, u ulice jako směrovku, 
viditelnou z obou stran, s textem začínající "sousoší" a se jménem své zkombinované černobílé sochy, která 
stojí v malé boční neasfaltové uličce, že tedy auto tam projede, ale chodec se už vedle auta nevejde, jezdí se 
tam asi k pěti domům bydlet. Na té soše nehledě na název je znázorněná Celá Pravda, ale název je něco o 
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justici (z níž ovšem to, co autor asi považoval za Pravdu, stojí v bílých šatech ve vězení dívka, okolo ta justice 
(systém "spravedlnosti") je znázorněna černě, tím vězením a navrchu třemi postavami, z nichž jedna u strany 
drží v ruce samopal, soudní moc uprostřed nelze slušně popisovat, a co je ta postava vpravo nevím přesně), 
podobně jako vy máte leckde sochu jménem Justice, ale je na ní znázorněn váš běžný vztah k Pravdě... Ten 
třetí billboard, zrovna naproti zahradnictví, je dřevěná socha menšího medvěda v životní velikosti a nápis Prodej 
Medu, tedy není to tu jediný včelař, ale tenhle na to má vývěsní štít... Ale jinak je tady i obchodní dům jménem 
Spolupráce (tedy coop), takový mají leckde na vesnicích, je tam nyní zároveň pobočka pošty, když tady poštu 
obsazenou den nebo dva v týdnu odpoledne zrušili, architektonickou dominantou je asi barokní kostel a fara 
před zřícením, vedle bývalá škola dnes chráněná dílna pro postiženené truhláře, a vedle modernější škola se 
školkou pro malé děti, co ještě nejezdí do města do školy autobusem (nevím kolik tříd, asi první jedna až tři, 
ředitelka školy bydlí v obecním bytě nad obecním úřadem, a za manžela má francouzského imigranta rolníka, 
který umí sice plynně česky po asi deseti letech tady, ale je z toho slyšet, že to je francouz, a mají pěkné děti, 
matka s batoletem mluví česky a otec francouzsky, i když mezi sebou nebo s námi mluví česky)... Takže není 
ani podhorská vesnice symbolůprostá na pohled a bez billboardů nebo imigrantů, turisté třeba z německy 
mluvících zemí sem občas jezdí na tu letní roubenku A., bavil jsem se tu osobně s nejlepším evropským 
autorem populárně-astrologické knihy (bělovlasý pán, jeho druhé příjmení končí na -ova, jako měl Masaryk G 
po manželce z USA, protože tenhle si vzal češku, ale jako asi švýcar to zapoměl od-přechýlit), kterou jsem 
dostal od bratra k narozeninám, ale také odložil do krabic, a ovšem o aspektech a věštění tam asi nic není, a 
největší bludy, když jsem mu chtěl něco vytknout ((nemám rád astrology, věštce z bodu narození nebo jen 
podle "domů" a "znamení", která jsou na obloze už o měsíc vedle, inu, i to jsem samo-studoval kdysi, ale 
zabývám se nyní dynamikou planet z fyzikálního hlediska z dat od nasa/jpl v rozsahu dvanáct let, vlastní 
program (je freeware vystavený) a dva tisíce různých grafů (v maximu asi 700mb xml, to když chcete funkci 
každé planety jednou denně za 5k let, m2 až p3, ostatně historii světa jsem četl k snídani kdysi původně spíš 
kvůli letopočtům), a sbírání slunce a meteo pro statistiky v rozsahu asi 4 terra-bytů, jak na to jsou dva záložní 
disky, -- je to fakt trapné, že zase odbočím k sobě... prosím vyškrtnout...)), tam jsou (bludy v té jeho 
astrologii) ale nejspíš třeba ten normálním popis velkého třesku... A ovšem ve vesnici kolem půl tisíce stálých 
obyvatel mají zdejší chlapci dvě fotbalová družstva A a B a hraje se tu jako jinde tady ve vesnicích Okresní Liga, 
je tu stadion, kulturní dům (ad-extremum tady byl jednou vánoční koncert Musica Bohemica, to se sjel sál plný 
hostů i z města, já přišel ale pozdě, už se asi zrovna začalo, a nabídli mi vybrat ze dvou posledních lístků, na 
okraji řady 9 nebo 11), plavecký bazén (pamatuji že byl jednou napuštěn, ale voda nebyla průhledná (napustili 
ji plný běžný bazén z potoka nad rybníkem v lese) a moc lidí v tom neplavalo (zaplaval jsem si tehdy), i když 
vedle bazének pro děti bývá čistou vodou napouštěn častěji), vlakové nádraží (a vedle z bývalého nákladního 
nádraží je ta třetí restaurace pro nekuřáky, kam místní skoro nechodí, ale jezdí se tam třeba pořádat svatby a 
tak, normální vlakové nádraží ale nedávno rekonstruovali, a zmenšili tu starou stavbu na tu užitečnou 
polovinu), a tři hospody (inu, to víte, akce Z za socialismu, protože tohle komerčně nejde), z nichž do těch dvou 
kuřáckých (nyní stejná obsluha, jedna je venku na léto a ta zimní normální, nevím jestli v té normální ještě 
kouří, ale chodili tam většinou kuřáci a hospodská také kouřila) chodí místní, a v patře nad hospodou 
ceremoniální místnost obecního úřadu (ty jsou jeden komplex s tím kulturním domem, hospodou, a obchodem, 
stavěli to vesničani rukama Zadarmo (skoro dobrovolně, ale to Z znamenalo prý Zvelebování, ale odkonkurovali 
tak toho kapitalistu, co na úvěr rekonstruoval nákladní nádrží na luxusní restauraci pro nekuřáky, ale je kvůli 
tomu dražší, takže i báby na limonádu a piva ke stolu jednou za týden chodí ke kuřákům, nevím, možná už se 
tam v té vevnitř nekouří, jak se to zakázalo, občas asi někdo kouří venku, a jsou to asi jediní kuřáci, co tu jsou 
běžně vidět na ulicích, i když tedy ne že by tu vesničani nekouřili, ale na ulicích s tím nepostávají), ale 
socialismus (společnost) na tu akci Z (lidově Zadarmo, oficiálně Zvelebování) platil a přivážel materiál)... 
 
K tomu jiná tvář socialismu - bydlel jsem i v Praze na Hájích v paneláku - tři minuty pěšky do lesoparku, deset 
minut pěšky na metro (nebo jednu zastávku autobusem) nebo obchodní centrum, blíž ale byly dvě základní 
školy - Modrá a Hnědá (každá s otevřeným stadionem třeba na fotbal), další obchodní domy (velké potraviny) 
ve vzdálenosti tak deset minut chůze (Blankyt,Start,Signál), a kulturní centrum pomalu pěšky za patnáct minut. 
Do školy (poslední stupně základky) jsem ale jezdil do mírně zvednutého standardu v Praze (nic moc) šest 
stanic metrem, každý z rodiny svobodně sám dopravou, ale prý se tomu, jak jsem bydlel, říkalo Králíkárny, na 
západě se tomu dodnes posmívají jako symbolu socialismu... 
 
K tomu porovnání, kapitalistická předměstí (ale stále ještě uvnitř původního čtverce) metropole třeba 
Washington DC, asi pro tamní úředníky, podobná jako vám vyrostla v perimetru hodina autem kolem Prahy, tam 
ale hustší, z letecké mapy jednolité tečkování zahradních domů uprostřed zahrad, sem tam privátní baseballové 
hřiště nebo kurty, s vozovkami různě zakroucenými mezi domy, nulovou infrastrukturou ve vzdálenosti pěšky, 
(protože ve vzdálenosti pěšky nebydlí dost zákazníků na nic, u nás se prý takhle doma-bydlícím ženám 
pečujícím o děti, ženám mužů jezdících do Prahy pracovat, říká "Zelená Vdova", je na té velké zelené zahradě 
přes den sama s dětmi a kam jít nemá), protože všichni pro všechno i práci odtud jezdí autem do města a vozí 
při tom děti do školy (nebo nevím, třeba jezdí na kole?), a byť to ve skutečnosti jsou ty Králíkárny noclehárny, 
kam se chodí akorát přespat, tak je to vzor kapitalistické architektury pro lid... 
 
Za socialismu, hlavní asi chyba v zemědělství, která sice poškodila zemědělce, ale vyhnala tím Lid do Měst dělat 
místo toho Civilizaci, je Kolektivizace, tedy Rozorání Meze Rolí. Role je to, co má každá chalupa v podlouhlé 
vesnici svůj Pás půdy, který tu rodinu živil, a mezi nimi Meze, které mají ekologický důvod (zadržování vody, 
neodplavování zeminy deštěm, prostor pro živočichy od hmyzu po ptáky atd...) Obnovit Meze je složité, to je na 
několik generací lidí, než tam vyrostou stromy keře a zaplaví je nesečený plevel, ale pečlivě zaháněný zpátky 
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do Mezí Prací. Zemědělská Krajina již bez Mezí není tak Živá a Prospěšná pro všechyn život vedle zemědělství, 
jako tomu bylo předtím. A ovšem, co poseče za den traktorista, a druhý den sváže do balíků nebo naloží suché 
do Horalů (hay wain, vůz sena), to poseče za den padesát chlapů s kosou, a padesát žen za nimi půjde 
shrabávat, tedy to vypustilo 49 nezaměstnaných do Měst, dělat řemeslníky, obchodníky, úředníky... Také pro 
obživu populace stačí, aby se 2% populace zabývaly zemědělstvím. Protože Role mají být odděleny Mezemi, a 
ty byly Rozorány pro vytvoření velkých Kolektivů společné rovnostářské práce. Přečtěte si prosím tu větu ještě 
jednou, pokud víte, že Role není jenom ta Role, že Meze nejsou jenom ty Meze, Rozorání rozorání, a 
rovnostářkský rovnostářký ve smyslu zemědělském... A pak někomu vysvětlete, proč Rovnost je nebezpečný 
Blud... 
 
Člověk si v mládí vybere, za co svůj život obětuje, čím ho naplní, a leckdy mu nepřijde hned v mládí zřejmý 
dopad jeho volby ve středním věku, že když bude jíst víc kalorií, než vydává, bude tloustnout, že toho, koho 
mají rádi v hospodě, nemají rádi doma, že může svůj život naplnit službou druhým za radost nyní a radost 
potom, nebo službou sobě za veselost nyní a marnost potom... Váš osud je důsledek vašich voleb... Třeba 
Rakovinné Buňky se radši živí cukrem než pečivem... Když budete jíst cukr nepřiměřeně, dostanete spíš 
rakovinu, protože úplně v počátečním stádiu to zvládnou i Bílé Krvinky, když rakovina ještě nebují moc. V 
určitém stádiu už nezbývá menší zlo, než Chemoterapie, tedy ten správný jed, který jedny buňky hubí a druhé 
ne, kde ten třeba Arsen (těžký kov, tak asi srovnatelný se známějším olovem) dopraví v cukrátku jen těm 
buňkám, na které se tím cílí, a zabije je to, než přebují moc, a naopak ostatním buňkám neuškodí příliš... Nebo 
pak se to místo musí vyříznout z živého... Vždy je to pak ale něco za něco... Nejsme jenom jeden živočich s 
myslí, ale i armáda užitečných bakterií ve střevech a na kůži, a i ty se Antibiotiky (jed na zabrždění 
rozmnožování bakterií), hubí, takže vymřou, ale i užitečné bakterie ze střev a ty, trénující imunitu. Takže je 
třeba pak doplňovat chybějící pro-Biotiky, třeba Kefírem, nebo Pilulkou?, aby se správný stav obnovil, protože 
jinak tím trápíte střeva a oslabujete sterilitou imunitní systém. Zdravější dítě si hraje v blátě, nebo uklízí svůj 
nepořádek, než dítě ve sterilní čistotě, místo nějž uklízí matka nebo robot...Již od dětství vybíráte dítěti zdravou 
nebo nezdravou a sterilní cestu životem - a leckomu to nedochází včas, myslí si, že dítě chrání před špínou... 
Jen ale chráníte dítě před trénováním obranyschopnosti svou přiměřenou zkušeností se špínou včas... 
 
------- 
Plankton v mořích, ty druhé plíce planety, dělající Kyslík (Oxygen) z Kysličníku Uhličitého (Carbon Dioxide) 
odebráním uhlíku a ukládáním sluneční energie do těl původně živých, je ale také v podstatě rostlinný plevel... 
A RoundUp a podobné, které z polí spláchne voda do moří, se nestihne rozložit včas, a ve slané vodě se 
rozkládá ještě o dost pomaleji... Tedy pokud je problém vymírání oceánů, od ryb až po korálové útesy, není to 
teplotou, je to RoundUpem používaným ve velkém... (Slyšel jsem, stálo by za to to ověřit...) 

(stream)
Příspěvek od P.A.Semi » 02 led 2019, 06:04 

(metadata) Asi poslední z textu dnes... Omlouvám se, že je to dlouhé, že nemám posílat víc příspěvků 
najednou jsem si přečetl až dnes, v tomto rozsahu (45 postů) to velmi pravděpodobně opakovat nebudu... 
Možná sem ještě něco dopíšu, nevím... Pokud to tu z technických důvodů (nárust velikosti záloh db?) překáží, i 
to můžete zkrátit někde "Po dohodě s autorem z technických důvodů zkráceno", nicméně kdyby to tu vydrželo 
alespoň měsíc, bylo by to fajn... (Pošlu sem na to URL, vím kam a jak... Když to tu nebude, bude to i u mě na 
pialpha.cz, URL pošlu tam...) 
Zkompletuji k tomu obrazovou přílohu a pošlu URL... 
A ovšem ještě je jeden, ten nejzákladnější kořen moderního Zla, ale je trochu problém to napsat tak, aby to 
bylo legální, protože některé Pravdy jsou na téhle polokouli tvrdě Zakázány... 
Tedy takhle je text uzavřený, ale až asi 3.1. (prý) se budu moci zeptat, jestli to bylo dobře nebo špatně... 
Možná sem ještě pošlu korektury, určitě sem ještě pošlu odkaz na tu grafickou přílohu... 
  
 Text zde se skládá nyní z asi tří částí - první část o elektronizaci státní správy jsem připsal sp93 drobnost do 
příspěvku, kde to bylo věcné, ale je tam začátek spíš té duchovnější části asi od "Re: Člen Fóra...", druhá část 
je jen návrh opravy Zastupitelské demokracie (Průběžná demokracie, Zrychlený Populos), je to spíš k diskusi a 
zdůvodnění problému Důvěry v politice, a tato třetí část, která ale přesáhla slušnou míru objemu, omlouvám 
se... 
 
 Ostatně moje předchozí kniha "Další list" na 642 stran má tři části - překlad části Bible, vědeckou část, a moje 
filosofické texty (některé možná ještě zmatené, člověk se vyvíjí, ale u všeho je pokud-možno datum), první 
část se skládá ze tří částí: úvodu zjednodušeně, pojednání o Genesis, a z překladů knih Mojžíšových od Genesis 
až po druhou Královskou (psala to zřejmě všechno jedna skupina autorů "Jeremiáš" v Babylonu, jen druhá část 
Slova Dní ("2 Chronicles", Paralipomenon) od Šalamouna chybí, kryje se s 1K, možná ji ještě doplním někdy 
letos? Nevím...), druhá část se skládá ze tří částí: vyvrácení Velkého Třesku a Tvar Vesmíru a fyzikální důkaz 
existence Boha (nebo něčeho mimo tuto hyper-kouli vesmíru), dále zdůvodnění Gravitace, které mi připadá 
smysluplné, protože v GR mluvící hmota a prostor "hmota říká prostoru, jak se má zkřivit, a prostor říká hmotě, 
jak se má pohybovat" je absurdní a ještě mystičtější, než Newtonova "action at distance", a z vysvětlení 
fenoménu "Betlémská hvězda" z astrologického hlediska (postavení planet do hexagramu a ukázání, kde se to 
kryje s historií a jak), a inu, třetí část se skládá v podstatě také ze tří částí - úvodní povídání (obsahující i 
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vysvětlení některých kapitol knihy Zjevení, ona ta úvodní část má také dělení na asi tři), oddíl Dalších Několik 
Vět s grafickou přílohou (spíš krátké teze), a zbývající popis Armageddonu na Ukrajině a v Sýrii (otočil jsem 
váhu významu, ten v Sýrii byl důležitější...), takže v rámci symetrie to ještě asi čeká jedna část...? Nevím... Ale 
v tomto rozsahu do online fóra již asi ne... 
Dovětek - ještě k tomu asi bude dovětek, nevím. Sk1342? 
------- 
(stream31) 
Z řečtiny jsou známé tři základní druhy Lásky, my na to máme zastřešující pojem "Láska" "Love" "Любовь", 
tak přesně nerozumíme v čem se to liší, co všechno to je a co není... Je láska "Eros" ερως a má význam 
"Touha", "desire" a je od toho odvozené i slovo "erotika", ale příbuzné slovo je "erotao" G2065 ερωταω "ptát se, 
požadovat, prosit, dožadovat se"... Je láska "Filia,Philia" G5373 φιλια a má význam "Přátelství" a ta je mezi 
přáteli a asi i mezi bratry, od toho jsou odvozená slova začínající nebo končící "fil", jen když je u toho "pedo" 
tak to je jen zastírací manévr, protože v tomto spojení jak je to dnes chápáno to tedy philia není... Podle 
Aristotela je toto základní podmínka Demokracie v národu, neboť všichni členové Národa a zároveň Etnika mají 
mezi sebou přátelství a spolupráci proti ostatním. Pokud jsou ve Státě Národy dva, mají mezi sebou velmi často 
nepřátelství a hlasují proti sobě "po etnických liniích", takže místo toho, aby vybírali prospěšné, hádají se 
uškodit druhému... Proto v multi-kulturních státech není možná skutečná svobodná Demokracie, nehledě na to, 
jak je vyjádřen převod z počtu zastánců na rozhodnutí - protože pak vždy nejsilnější skupina sobecky poškozuje 
a ovládá ty menší skupiny... Například apoštol Filip (Philip,φιλιππος) znamená prý "milovník koní". Třetí, 
nejvyšší forma je "Agape" G26 αγαπη "the highest form of love, charity" od slovesa "agapao" G25 αγαπαω 
"milovat - u osoby: vítat, obveselit, laskat, příjemný, u věci: být potěšen,uspokojen", jejímž symbolem je i 
kojící matka s dětmi, a která je téměř všeobjímající, a slaví se třeba jednou za čas společnou radostí všech se 
všemi, třeba hostinou - při takové se nejprve krmí duše radostí třeba zpěvem, a potom se krmí tělo jídlem... 
Ale myslím, že ze kterých nemáte radost (sice nikdo není dokonalý, ale ty zlé, zákeřné a škodlivě zkažené takto 
milovat nelze, i když nad zkaženým se lze smilovat prozatím, ale na zákeřného je neustále třeba mít 
ostražitost), jen sotva je můžete upřímně takto milovat, to jen jako lstivé přetvařování... Její prý nejdůležitější 
použití, ve větě která je shrnutím a zkratkou Evangelia v J 3:16 "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný", zde je miluje ηγαπησεν egapesen 
od agapao... Do latiny přeloženo jako Caritas - Charita, dobročinnost wiki/Charity_(virtue) - altruistická láska, 
třeba i ve větě 1J 4:8 "Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.", Θε ς γάπη στίνὸ ἀ ἐ  "Theos agapē 
estin", "Deus caritas est"... Obrácená konstrukce není bezvýhradná, protože lze takto milovat i bez poznání 
Boha... Jenže je krátkozraké pro milování jedněch způsobovat zranění druhých, zejména když ti "druzí" jsou 
vlastní (bližní) a ti první "cizí" (útočníci,vetřelci - invader) - tedy lze i milovat "cizí", ale jen pokud to zároveň 
není "zraňování vlastních"... Útočníky a vetřelce (invader) na úkor (k poškození a zranění) vlastních (bližních) 
milují Zrádci nebo u Národa Vlastizrádci... Taková Agape proto nesmí být Slepá, aby pro nerozmyšlenost jinde 
zase nepoškozovala... 
 
Z křesťanství středověku (ale i ateisti o tom přemýšlejte) je známo Sedm ctností (7+) , viz co znamenají i 
významem i latinsky (neboť je znáte a ani nevíte, že to jsou ony, trochu jsem je zkrátil, viz ale wiki...) 
cs.wiki/Sedm_ctností, wiki/Seven_virtues, které ale nemusí být omezeny jen na křesťany a ateistům to někdo 
zapomněl vysvětlit, z čeho se skládá Dobrá Lidskost 
Pokora (humilitas) ("Skromné chování, nesobeckost, mít respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv 
neúměrně velebit sám sebe - tedy nemít chlubení" a jejím opakem je Pýcha), 
Štědrost (caritas - charita) (Láska, charita, velkorysost, ochota, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, 
a jejím opakem je Lakomost), 
Přejícnost (benevolentia) (Laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny 
(protože přátelství za příčinu má i děvka), a jejím opakem je Závist), 
Trpělivost (patientia - od toho je u lékaře "pacient" - trpělivý - (schopnost snášet, otužilost, shovívavost 
(laskavost jako vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím), vyrovnanost, mírumilovnost, a jejím opakem je i 
Zbrklost a přecitlivělost a jejím projevem i Stress, ze kterého leckteré nemoci pochází),  
Cudnost (castitas - en: chastity) "mravní čistota, prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého 
zdokonalování." a cudnost i těla i myšlenek mohou mít i ženy i muži, a jejím opakem " Smilstvo - necudnost, 
nečistota, neprospěšnost"... 
Střídmost (temperantia) (Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání -- a to, 
že ji někdo nemá, je někdy vidět na těle již z dálky objemem, a je to jen trochu otázka genetiky, ale především 
výchovy -- ale správná žena má tukové zásoby pro dobu kojení, a má mít kulatější boky a zadeček a leccos než 
muž, není krásná žena vychrtlá, ani obézní, ale nejlépe ta zaoblená), 
Činorodost (industria) ("Úsilí, pracovitost, píle, iniciativa, přirozenost v činění a konání, pracovní morálka, 
hospodařit s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti." a je od toho odvozené slovo "Průmysl" 
(Industry), ale ten nemusí být jen hmotně-obráběcí... A, inu, jejím opakem je Lenost). 
 
Člověk, který tyto ctnosti nemá, je zkažený, asi jako shnilé jablko, ale jen někdy to je i jedovaté... (když se z 
toho na zkaženost šíří a je nakažlivá) 
Hřeší se proti nim "myšlením, slovy a skutkem", obvykle v tomto pořadí ...! A právě proto je velmi potřebné 
je nejprve kontrolovat i v rovině vlastního myšlení...! 
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Jejich opak je sedm hlavních hříchů nebo chyb lidskosti (7-) wiki/Sedm_hlavních_hříchů, 
wiki/Seven_Deadly_Sins -- nejsou "smrtelné", ale jsou odporné a zavrženíhodné, zejména ze sebe je třeba je 
zavrhnout, a nenechat se nebo jiné jimi nakazit, druhému lze nabídnout pomoc ale nelze nutit... 
Pýcha (superbia) - touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní, nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, 
přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení nebo nadání. Projevuje se 
nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Opakem pýchy je pokora. -- A jejím jedním projevem 
je Černý Klobouk na duši, někdy se projeví i na hlavě, a černý klobouk je přilba svrchu na duši proti svědomí od 
Boha... Pyšný Pedagog (v HP třeba Snape? ale hlavně Voldemort v turbanu...) je ten, který si myslí, že je 
vlastní zásluhou lepší, než jeho studenti, a proto s nimi může jednat povýšeně... Ne, on jen má něco zděděné v 
Genech a moudrost zděděnou od Civilizace, a Generační Náskok na cestě od Inteligence k Moudrosti, a neví, 
který z jeho žáků ho tam jednou předejde... Pedagog by měl na cestu Poznání vést s Respektem a Láskou i 
Přísností, ale ne Znechucovat Ponižováním... 
Lakomství (avaritia) - neochota dělit se s bližními nebo potřebnými -- ale nelze upředňostňovat potřebné před 
bližními, protože to je Nerozvážnost... 
Závist (invidia) - od slova hledět - oni zá vidí, "pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka", 
Hněvivost (ira) - "nezvladatelnost pocitů zlosti a nenávisti vůči jiné osobě" - ale hněv je někdy spravedlivý, 
hněv je mravně indiferentní vášeň, 
Smilstvo (luxuries!, πορνεία porneia) - nevěra, nestálost ve vztahu k partnerovi v manželství, tedy Zrada Lásky, 
ale Svátost Manželská znamená "jsou jedno tělo a jedna duše" (sdílí šťávy i případné viry spolu vnitřně, vlastní 
tělo nelze znásilnit -- tedy smlouva na lásku předem, již není třeba pokaždé potvrzovat znovu, a duše jsou ve 
Vztahu Prolnuté...) (-- dle wiki, "v moderním zákoníku existuje i znásilnění manželky" -- ale toto nikdy v ložnici, 
takový zákoník by byl špatný a zlý (kazí skutečnou lásku - kontrolou lásky rozumem a nemožností manželky být 
cudná) - a je teoretická možnost "znásilnit manželku v posteli" jen zlé zkažení moderního civilizačního práva 
zejména proti dobrým ženám...) 
Nestřídmost (gula) - obžerství, přílišné požívání nápojů i potravin (tedy jíst dlouhodobě více kalorií než je 
spotřebováváno -- jiné množství potřebuje tělem pracující a jiné mozkem vsedě pracující, ale žena před 
těhotenstvím a kojením potřebuje tukové zásoby), ale i zbytečné kupení věcí... 
Lenost (acedia) - malomyslnost, duchovní znechucenost, absence víry v sebe... 
 
(stream32) 
Ale k tomu (7+,7-) ještě polemika - jistě je lepší, když jsou si manželé věrni, když Tělesná láska vplyne v 
pouze Duchovní a oba tento vyšší stav pochopí a přijmou, i pro dobro svých dětí, i pro své společné stáří. Také, 
dokud spolu sdílí Tělo, společné šťávy a viry, je Nevěra evidentně nejen biologicky ale i mezi-lidsky a duchovně 
velmi špatná věc. Pokud ale manželka již trvale odmítá sdílet s mužem jedno tělo, protože ženám se tenhle 
biologický mechanismus vypíná dříve než mužům, nebo když jsou "v letech" a už to není taková mladická 
zábava, pokud tělesný vztah nefunguje již ani na úrovni Polibku, pak ale není takový hřích, když to muž 
nevydrží a občas se nechá svést mladší cizí, tedy především pokud 1. při tom neztratí Duševní lásku ke své 
rodině, 2. neohrožuje svou rodinu cizími viry a bakteriemi, není to tak úplně a kategoricky Smilstvo a Nevěra... 
Jistě ale je to pro ženu urážka, když se o tom dozví, že jí muž vyjádřil činem, že mu nestačí její láska a péče, 
pak může být nevěra důvodem k rozvodu, ale oba by měli především dbát o Dobro svých společných dětí, 
protože neublížit dětem je důležitější, než urážka nebo nesoulad vztahu... Ale před Bohem je za určitých 
okolností Nevěra ospravedlnitelná, pokud to není Sobectví a neubližuje-li ve vztahu Duševním, pokud Tělesný 
vztah již nefunguje ani Polibkem, ale vypnout si Biologii Těla a potřebu Lásky (i duševní) Rozumem muž 
nezvládl (je jistě lepší šetřit energií i biologickými látkami, ale potřeba Lásky a duševního Vztahu je a není zcela 
zavrženíhodná), pokud je jen projev nezvladatelnosti Rozumem tlaku z pozice Biologie a Touhy a potřeby Lásky 
(i duševní)... (Tedy pokud již muž a žena lásku nemají ani tělesnou ani duševní a ani na polibek, ale pro dobro 
svých dětí vztah nerozbíjí, není Nevěra takový Hřích... Nevěra ve fungujícím vztahu je ale Rozbíjení Lásky, a je 
v tom rozdíl...) ((K tomu poznámka ke mně: nebyl jsem nevěrný ženám, které jsem miloval, a vím, kdy mi 
která z nich nevěrná byla (o některých to vím, jinde ne), nebo jsem se k ní vrátil i po původním rozchodu v 
dobrém (a mezitím na loži vedle spalo malé anchor-baby a moje dost evidentně nebylo, třeba rok jsme spolu 
nechodili a pak ještě asi rok ano, dosud jedna z velmi dobrých přítelkyň (kamarádka) ), a nevyčítal jsem jim to, 
když dobrá láska fungovala zas nebo dál...)) 
  
------- 
(stream30) 
Kdyby se to, o čem všichni víte (ačkoliv toho víte jen malou část), ale je to tak "jisté", že je naprosto zakázáno 
o tom i pochybovat, ukázalo, že ve skutečnosti toho na čísla byla jen půl, není to o nic méně hrozné v minulosti, 
ale o to hroznější v budoucnosti, a proto se o tom nepochybuje slovy. Ale světu se uleví do toho svatého Božího 
Království ( ישראל Isrá El) teprve tehdy, až to posvátné číslo židů (už od Talmudu?) v USA přestane být židy, i 
když krev (život) při tom nepoteče, ale pánové to poznají (tedy jen pokud to už nepoznají) tam, kam ženy 
nechodí, protože s těmi miliony obřezaných tam nedojdete, teprve jejich děti mohou být čisté, pokud je rodiče z 
pýchy neobřežou... A především proto s prohlášením Judaismu za neplatný (i když škrtnutí oprávněnosti není 
zákaz) tak ale bude zakázáno týrat malé chlapce odebráním jim lásky předem (v osmi dnech) bez jejich 
souhlasu, má to vliv na vývoj mozku a schopnost lásky, okoralá ztvrdlost otupělost zvyšuje výdrž i bezcitnost v 
tělesném styku, leckteré rády rajtují a nemyslí na city, je to nástroj kažení lásky (jsou statistiky). V hebrejštině 
 ,předkožka" je i "svlečený", a nebuďte si jisti, že to tam bylo přeloženo dobře" ערל obřezat" je i "mluvit" a" מלל
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a ovšem ženy to ověřovat chodit nebudou, ale muži by si navzájem dokazovat loyalitu ke zlému kultu potají 
také neměli, nebo se dá předpokládat, že se domluvili proti ostatním když mohli... 
 
(stream32) 
Dále - IT člověk pracující u počítače medituje ve stoje vzpřímený (nebo se může i modlit), na chvíli je vhodné si 
narovnat záda, uklidnit myšlenky a rozmyslet se. Pokud někdo pracuje mozkem, nelze to měřit ani počtem 
úhozů na klávesnici, ani minutami vsedě na židli... (tedy neměla by mu být cca 1-3 minutová přestávka ve 
stoje za cca 30-120 minut práce vyčítána - rovná si záda, uvolňuje oči, a myslí... Kuřáky k tomu dožene nikotin 
a srdce, ale i nekuřák by si měl oddechnout a nejet v jednom kuse dlouhé hodiny... Tedy pokud nehlídá něco 
přes obrazovky a nemusí tam pořád koukat...) 
 
Ještě zopakuji svou radu pro Yandex (jednou jsem to psal kdysi emailem) - titulek stránky by měl být "hledaný 
text - Яндекс" nebo v obráceném pořadí, ale neměl by v <title> chybět ten hledaný text... (a ovšem Я na 
začátku je tam na obrázku (favicon), tedy nejdřív hledaný text a pak název hledače v <title>...) Google to tak 
má, a má to účel, že když to ukládám do souboru, je <title> nabídnuto jako název souboru... 
 
A jako Ekolog - poznámka k energetice (nechci poučovat energetiky, ale vyvracet neuvážený a špatný tlak tzv. 
ekologů, kteří si "nevidí na špičku nosu") - jaderná elektrárna je čistší zdroj energie než uhelná, pokud je 
udělána inteligentně a zodpovědnými lidmi (pokud sedíte ve velínu jaderné elektrárny, ani přímý rozkaz 
ministra průmyslu není argument, abyste udělal chybu, o které víte a kterou on nechápe, a kdyby byl v tomto 
později spor, bude ho rozhodovat Ústav pro Jadernou Bezpečnost, ale ne Ministerstvo - viz Černobyl - někdo z 
"aparátčíků" jim nařidil udělat chybu, denní směna to správně odmítla, ale večer přišla další na noční směnu a 
poslechla... pro dobro všech, ten ve velínu jaderné elektrárny to studoval a nenechá si poroučet od někoho, kdo 
tomu nerozumí, pokud je přesvědčen, že by mohlo dojít ke katastrofě -- tam v Černobylu - bržděný reaktor k 
vypnutí již spadnul do "Jodové Jámy" (termín od jaderného fyzika, analogie z chemie - jod je hořký), a povel to 
znovu rozdmýchat a rozjet už jedině vytažením brzdících tyčí, inu, povedl se, rozjelo se to znovu, ale bylo 
pozdě je tam vracet na přiměřené brždění reakce a regulování a vodní pára ten "papiňák" roztrhala, tam to 
nebyla náhoda, ale pyšná hloupost nějakého Aparátčíka tehdy s rudou knížkou (dnes by analogie byla třeba 
Pozice na Ministerstvu), a nezodpovědnost Obsluhy, že poslechla špatný příkaz), větrné elektrárny jsou nestálé, 
slunce svítí jen přes den, ale elektřiny je dost nebo víc potřeba i v noci. Dále, tepelnou elektrárnu (jadernou 
nebo uhelnou) nelze brzdit, když zrovna fouká moc nebo málo, takže k větrníkům musí být někde jiný zdroj, 
který to vyrovnává, takže ty dodávají jen zdánlivě energii zadarmo a čistě, když se k nim musí držet 
komplikovaná záloha. Kdybyste uměli nastřádat energii na noční spotřebu z denního světla, nebo ji sbírat 
dokola na pouštích a propojenou energetikou rozvádět kolem planety, tak Slunce sem nasvítí tolik, kolik byste 
mohli potřebovat (ale pozor - dole nebo za Zemí, ale nelze sbírat sluneční energii nad atmosférou a stínit tím 
dolu tu pro počasí a ekosystémy), třeba přečerpávací elektrárny, třeba v Alpách, dobíjené Sluncem ze Sahary, 
by byl možná dobrý zdroj energie, nebo jiné podobné řešení. Dále - nelze vysávat energii z ionosféry ve 
velkém, když nás dole chrání před UV. Plyn (třeba CH4) je čistý zdroj energie, protože CO2 a H2O (to když se 
tam dodá kyslík na spálení) není problém pro Ekosystém... Lokální topeniště domácností ale jsou problém kvůli 
sazím a prachu, větší než kdyby vedle stála spalovna a topila jim najednou. Tedy snahy ekologů musí být lépe 
rozmyšlené a nedělat tlak na chybná rozhodnutí, jako neuváženě vypnout potřebné zdroje energie, nebo si 
myslet, že to s těmi zdánlivě zadarmo je skutečně levnější a prospěšnější... 
A k ekologii ještě - když se redukuje přemnožený druh, neměla a nesmí ty být Genocida (tedy zničení genů 
vyhubením všech), ale Redukce (snížení počtu jedinců na přijatelný stav), protože přemnožený druh ubližuje a 
křivdí ostatním, a v přírodě každý chce převládnout nad ostatními, ale je třeba tomu Uváženě Bránit... A žádný 
přemnožený druh v tom není vyjímkou... 
 
(Mezitím jsem se dozvěděl, že kniha od M.Ende končila asi nějak jinak, než to bylo ve filmu, tedy inu, byla to 
rada spíš podsunutá od pozdějších filmařů? Nevadí, zafungovalo to, zavolala mi babička sama, to je lepší, než 
se na tyhle věci ptát mámy... Ale to nejde, byl bych moc pyšný, kdybych si tohle jméno vybral, nebo si dovolil Ji 
(P.M.) prohlašovat za Maminku, k tomu mám příliš úctu... Ale víte, pokud reinkarnace existují, tak je tu teď také 
a znám ji... A ovšem, je to ta princezna se zlatými jablky a ptákem ohnivákem, o kterém ještě sama možná 
neví... (tedy divil bych se, kdyby to nevěděla, ale nemůžu se jí zeptat, je na návštěvě u Goetheho synů...) ) 
  
Ještě k tzv. Akademické Svobodě - není rozdíl mezi Imámem u muslimů nebo mezi Pedagogem ve škole, a ani 
jeden nesmí fanatizovat ty, kterým jen předává cizí poklad, třeba aby ho otravoval Politickým Jedem, když přišli 
pro Slovo Boží nebo se učit Fyziku nebo Architekturu. Jistě ve Společenských oborech může být i politické 
směřování, ale v Technických nebo Můzických ne... Je to analogií Mentálního Znásilnění a zrady. A zfanatizovaní 
studenti (zde KS vs MZ - neteř se bála i jen říct ve škole, že její otec by volil MZ, aby ji nelynčovali), ale 
zejména v Californii nebo v Británii, jsou dokladem toho, že to je nebezpečné... Studenti, nejlepší Plod Národa, 
nejsou v majetku Pedagogů, aby nám jej zničili, a připravovali Zlo nebo Špatnost do příští generace, je to 
Médium s nejdelším a nejzávažnějším dopadem do několika příštích generací, takže Akademická Zodpovědnost 
musí být důležitější než Svoboda, tedy Univerzita si nenechá rozkazovat od Režimu, jakou propagandu má lít 
studentům do hlavy, ale naopak lze a je to nutné a prospěšné, zakázat Akademikům lít do Studentů jakoukoliv 
Propagandu, protože to zneužití pozice silnějšího (pedagog proti studentovi) a zneužití monopolu (student třeba 
Fyziky si nemůže vybírat školu podle toho, kde je jaká politická propaganda a v co by se mohla později 
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zvrhnout)... Tedy je třeba Zákaz Propagandy na školách nebo v chrámech, ať už z vůle Režimu, nebo z vůle 
Pedagogů... (což neznamená, že tam nemohou být zájmové kroužky, kam někdo přijde dobrovolně kvůli tomu, 
o čem to bude, ale nemůže tam být libovůle míchat Propagandu do Učiva, kde tato není jeho předmětem, 
protože to by byla Zrada Studentů i Zrada Národa z vůle někoho, kdo třeba rozumí Fyzice ale Politiku 
nestudoval a ani nemá právo zrádně ovlivňovat na jednu nebo druhou stranu... A nelze podmiňovat výstupní 
zkoušku třeba z té Fyziky zároveň zápočtem z Politiky...) Voláte po "akademické svobodě", ale nejste o nic 
lepší, než Bolševická Totalita, jen se liší, kdo si uzme právo otravovat diamant Poznání tím Jedem, a společnost 
zfanatizovanými studenty (a protože Inteligentní Fanatik je horší a nebezpečnější, než rozzuřený dav fanatiků-
hlupáků)... Nebo to musí být ve stanovách školy uvedené a musí k ní být alternativa, aby Volba Studenta 
(výběr školy) byla informovaná... K tomu, v Izraeli, nedávno jsem četl, že to zakázali (Zákaz Propagandy na 
Univerzitách), nevím jak v Rusku možná též... 
 
O tom, kdo je na blízkém východě spravedlivý a kdo lump vypovídá přesně tento titulek: "Christmas 2018: Iran 
and Syria show respect, Israel and Saudi Arabia don't" - v Syrii a zřejmě i v Iránu je demokracie a náboženská 
svoboda (Assad byl zvolen demokraticky a s dobrou podporou lidu všech vyznání, a v Iránu, Ajatoláh není 
překážka demokracie, ale něco jako náš ústavní soud, i tam je normální parlament, a volby třeba prezidenta 
vyhrál Rouhání poněkud nečekaně (tedy nečekaně dobře), není to totalitní režim, ale asi nejlepší možné u 
muslimů), Saudové jsou zlá totalita a otrokářský stát (a zřejmě zkažený víc pod tím nejvyšším patrem, tam to 
není za koho nahradit a svrhnout režim... Ohledně otrokářů, ptejte se, za jakých podmínek tam pracují dělníci 
třeba z Pákistánu nebo Jemenu atd... Možná jen pronikly do Médií jen nejhorší excesy a skutečnost není až tak 
zlá, jak to vypadá?), a Izrael je sobecký, nevím, nakolik je to tam oprávněné jako obrana před okolím a 
stmelení národa? (Ovšem Izrael je menší problém než třeba California (Hœllywood, Silicon Valley, Fanatizace 
zkažených studentů) nebo WDC - úředníci)... Nicméně Izrael není demokracie a je to (navenek zlá) Totalita... 
 
Katalánsko (Catalan) - narozdíl od Krymu nenašlo oporu ve Velmoci, která by to uznala... 1. Měli by špaňelé 
propustit zadržované Katalánce kvůli tomu referendu. 2. Referendum jim dovolte, je to nástroj Demokracie, a 
jeho potlačování byla fašistická Totalita. 3. Na to, aby takové zásadní Referendum mělo platnost, mělo by mít 
alespoň 2/3 podporu (u nás se tomu říká Ústavní Většina, a lid má mít nástroj na opravování špatné ústavy), 
nestačí 51% na rozbití něčeho proti 49%... 
 
------- 
Mr. D.J.Trump - your election promises were really good, but their fullfilment is probably partially blocked? You 
do not need a Monumental Wall, a high-quality fence with guards could work too (Wall is a problem of blocked 
Congress? Let's look at Israel, either walls somewhere or fences elsewhere, it is justifiable and only correct 
sollution, not having fence or border is a treason of those, who block it...). A good idea to leave illegal 
settlement in Syria. The only problem is with poor Kurds, if Ergodan invades to masacre them... FBI needs 
cleanup, so that it is squeeky-clean and trustworthy, and Mueller sitting in front of Congress is shame of Justice 
and Congress - conflict of interests - he should have recuse at the beginning. There was gigantic collusion on 
part of Clintons, including Russian and Ukraine oligarchs, Sauds etc, interference from British media etc, and 
now they are just lying about other Collusion to stir waters... The 4D-chess is stalemated and a compromise is 
needed to unblock it... I wish you a good luck in 2020 contest, if suitable to the People... 
 
Ohledně V.V.Putin a - limit na maximálně dvě funkční období prezidenta s výkonnou a ne jen ceremoniální mocí 
není prospěšný vždy. Proč vyhazovat schopného vládce jen kvůli technickým a číselným limitům? Protože i my 
tady venku i rusové tam se můžeme oprávněně bát, kdo tam přijde potom, aby to zas nebyl nějaký Jelcin... A 
viz Německo, kde de-facto vládla paní Merkel skoro čtyři období... Tedy si myslím, že Referendem by se dala 
odstranit podmínka na maximálně dvě období Prezidenta... možná... nebo mu dát v prvním kole voleb na třetí 
období záporný bonus třeba 5-10%, aby to nevylučovalo soutěž ? Protože současný prezident má určitou 
výhodu před vyzyvateli, možná proto tam je limit na 2 období...? Každý v Hlavě Moci by měl včas uznat, kdy se 
na příštích 5 let již necítí fyzicky a duševně a již nekandidovat, ale pokud někdo byl otužilý sportovec a jeho tělo 
ani mysl není ještě mdlá, já nějak nevidím důvod to omezovat... A je fakt problém (i pro Západ, i pro Rusy), 
kdyby někdo nezodpovědný nebo zlý uchvátil moc v tak důležité velmoci jako Ruko... (Třeba tam včas bude 
nějaký vhodný kandidát, kterého lidé znají a sjednotí se za ním? Pokud nechce nebo nemůže pan Putin znovu 
kandidovat, měl by někoho osobně doporučit Lidu... Protože vládce, zodpovědný Bohu za svou říši (jak to někde 
mají), by měl být i tak zodpovědný, že ji neuvrhne do Chaosu po svém období, další období "smuty"... ) 
V systému, kde vládne především hlava státu (Čína,Rusko,Francie,USA) je prakticky jedno, jestli se tomu říká 
Král nebo Prezident, ale dědičnost zakódovaná nějakými "strojovými" pravidly jako že musí být Syn nebo 
nejstarší Dědic atd je opravdu Problém (viz Damašský Eliezer - "pokrevní dědic Bůh pomohl" - ten nemá zdědit 
království po Abrahamovi - "množství křídel" tedy zástupce všech - protože Král nevlastní království a to nelze 
takto Zdědit jako dědictví ! ) - protože 1. sice je výchovou syn krále připraven ke svému úkolu lépe, ale 2. 
šlechta postupně degeneruje rychleji než lid, 3. brzy zapomene, že jen Slouží Bohu a Lidu a že není Vlastník 
Lidu a Království... Tedy kde se píše "Králové, kteří Království ještě nepřijali" (Zj 17:12), myslí se tím 
"Kralování" (NS má "královskou moc"), tedy Zodpovědná Služba Bohu a Lidu, protože nejhorší je Vládce bez 
Svědomí a bez zodpovědnosti... 
 
------- 
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Titulek "Obsession with consumerism will destroy the world of our children – Ken Livingstone" má pravdu, 
consumerism je nebezpečný pro vyčerpání zdrojů planety a ohrožení našich dětí - ale každý by měl začít 
především od sebe... 
 
Dále - přemýšlejte o důležitém Archetypu - Dva Sloupy - (Ioachin a Boaz - viz karta 2 "Priestess", Boaz (v síle, 
v moci) je černý technický vlevo a Ioachin (on ustanoví, vztyčí) je bílý duchovní vpravo, viz 1K 7:21) - dobrá 
civilizace takto stojí na dvou sloupech, na Technickém a Duchovním, a nemůže si ani jeden z nich myslet, že 
bez toho druhého by to šlo... Jen si každý vybere, na které straně chce stát, a lze to i skloubit v jednom 
osobně, ale nelze jedny nebo druhé nutit, aby svou pozici opustili... (Duchovní - měli byste hlad a tmu, 
Techničtí - vaše děti by šly bez duchovních do Číny) K tomu 1K7:22 - "A na hlavě těch sloupů dílo bělostné 
(~liliové) a bylo dokončeno (~naplněno,dokonalé) poslání (~zaměstnání) těch sloupů." Já chápu, že pro 
leckteré Technické lidi není Bible argument, tak vy se běžte podívat na Čínu a na ságu SW na Bílé Přilby - tam 
by to bez Duchovna vedlo za pár generací, tedy vaše děti... (I když B&J může být i analogie Výkonné Moci a 
Duchovních... Ale svět se vyvinul jinak... A někteří křesťané nebo anti-Techničtí lidé - nemůžete jim bránit v 
sedmé ctnosti "Industria" tak, jak oni ji umí, ale zas pro vás Industria nemusí být Industriální 
(Technická,Průmyslová), to je prostě Píle...) 
 
------- 
Milost našeho pána Ježíše Krista ať je se všemi vámi, 
 
S pozdravem, πα½ - P.A.Semi 
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Dovětek...
Příspěvek od P.A.Semi » 03 led 2019, 05:39 

Ještě budu (i o sobě) něco vysvětlovat (dílo je dopsané, ale potřebuji se jít zítra poradit), protože to je i 
užitečný návod pro lidi, a protože když tady používám Sílu Symbolů (některých, sem obrázky dávat nešly), tak 
ty fungují jen proto, že víte, co znamenají, a pokud je berete vážně... 
(Pokud to nechcete číst celé, tak dole pod obrázkem je 2.odstavec "Kámen Mudrců"...) 
 
Ačkoliv jsou počítače také skvělý nástroj, tak ale nesmí to být středo-bod vašeho života, jsou nástroj, ne cíl... I 
když se tím zabýváte profesionálně, ale cíl je třeba rodina, nebo tvorba, nebo společné dílo pro jiné lidi, nebo 
tak... Jinak i otroci, co stavěli pyramidy, dostali najíst, pivo (to rozpouští kyselinu mléčnou z únavy ve svalech), 
asi měli i zábavu, a postavili pyramidy, tak aspoň něco, ale byli to jen otroci... Z určitého hlediska je důležitější 
a lepší úkol vychovat dobrou rodinu v rod do dálky a živý, než se podílet na stavbě pyramidy, která do té dálky 
dojde taky, ale neživá... Ale počítačový systém do dálky jako pyramidy nedojde, brzy bude obsolette a vyřadí se 
- to je jen jako soumar točit kolem pumpy chozením do kruhu, ale ta živá rodina a z ní rod do té dálky dojde i 
tak a je to pro Civilizaci důležitější, než počítačový systém, i když bez těch systémů by při téhle hustotě 
obyvatel měli třeba i hlad a nešlo by to... Inu, (H.Bosh, obraz "Vůz sena", "Hay wain") někdo veze na "káře" do 
budoucnosti Lidstvo, a někdo tlačí u kol nebo táhne za ojnici, ale zejména ti geneticky nebo karmicky kvalitnější 
by měli poslat i geny do budoucna... ("eugenika" - znamená "dobré geny", a nedělá se to jenom násilně (jak 
možná leckoho napadne?) ale lépe pokud "svobodným výběrem"... - cestou k čistému je přečišťování-purifikace 
výběrem lepšího, ale pokud je čím horší tím víc množení, tak to je jak šíření nákazy a ztráta průměrné kvality... 
-- viz třeba prognózy vývoje celkového IQ srovnané s prognózami vývoje různých populací... i při žádném 
násilném řešení - máte-li dobré geny nebo karmu a zahodíte příležitost je poslat do budoucnosti dětmi, je to 
škoda, protože ti hloupější a karmicky horší (a tedy i se špatnou výchovou potomků) se s tím řetězovým 
množením rozpakovat nebudou...) 
 
Na úvod třeba pro piráty nebo jinou mládež v 20..30-tých letech - jsem tu něco jako pedagog (mám předky i 
učitele) a dávám ale nenutím rady do života (nebo prostě jsem jako ukázkový případ), jsem o generaci starší a 
podobnou cestu jsem si prošel, tak zase vím, kde jsem udělal chybu, byť je pozdě ji napravovat... (Na okraj 
popis vzhledu - šedá mikina přes zelenou mikinu, tmavě šedé tepláky přes světlé (v tom i spím, ale tu šedou s 
kapsami odkládám), za posledních 30 let jsem se dvakrát ostříhal na krátko, ale teď se mi vlasy normálně v 
culíku pod kloboukem (světlým a abych ho vepředu neviděl) nyní spekly (omylem nebo smůlou) v jeden 
nepohodlný dread, asi se budu muset zase stříhat, ale zatím to půl roku počkalo, jako mladík jsem se sice holil 
žiletkou, ale občas se pořezal, a vlasy i fousy mi jako vegetariánovi rostou velmi pomalu a tenké, ale posledních 
cca 20 let chodím fousatý, ale před 7 lety jsem si fousy ostříhal úhledně nakrátko (jinak jen kolem pusy 
nůžkami občas)... Není to hezký obal a je to signál pro ženy: "nejsem na s..x (zábava), nejsem bohatý (živení 
rodiny), jděte si hledat partnera jinam a nesvádějte mě..." - i když leckterá se umí podívat pod ošklivý obal, ale 
takové to většinou pak pochopí i Slovy (z úrovně Logosu)...) 
(Aha, ale jak to postupně na tu původní kostru doplňuju, tak dole už to je vytahování, kde se ztratilo to, že to 
je jen úvod k tomu anglickému odstvaci... ale já se s tím nikdy moc nevytahoval, jen jsem to dělal, a všichni 
kamarádi jsou mi svědkem, že jsem je neurážel svým vytahováním... a pak to vytahování je zas jako 
zdůvodnění, co je špatně na té staré verzi Gimpu, co jsem viděl, a co to znamená "robustní", co je špatného na 
přílišném poslouchání hudby, atd... (tak jsem to ještě rozvedl, aby užitečného bylo víc než vytahování o mega-
pixelech...) ) 
 
Tedy, ač pracuji asi 25 let na počítačích profesionálně (5 let na úrovni správce sítě vysoké školy (novell, unix), 
pak skoro 20 let programátor-hodinář (windows, delphi) v IT-firmě pro Lékaře), tak ale když k tomu na 
vyvážení nemám to z Lidství nejlepší - péče o děti a radost z nich, tak ale něčím se to vyvažovat musí, 
nemůžete být jen měkká periferie svého počítače... 
K tomu, ve firmě pro lékaře mezi programátory jsme jednu dobu byli z pěti programátorů tři katolíci (já ne moc 
pečlivý, a že jsem Heretik jsem dobře skrýval tím, že se o tom s nikým nehádám, jen prostě že se to 
nevylučuje...) a jeden přírodní léčitel (neživí se léčitelstvím, ale umí pohladit očima i hlasem i vysílat teplo 
rukama a dělá i bez-kontaktní masáže (asi na osvč? pronajímal si na to kancelář... asi... neslibuje nic 
nemožného a každý tam chodí jen dobrovolně (k tomu - Léčitel - když má člověk dobře vyladěné tělo, Bílé 
Krvinky leccos zvládnou samy (na něco pomáhá i normální masáž na uvolnění stresů), ale když už se přemnoží 
třeba bakterie, tak se musí vyhubit chemicky a na to Léčitel už odbornost nemá... obecně - k Léčiteli nebo na 
Masáž a do Sauny není špatné chodit zdravý (tedy ne nemocný, je v tom rozdíl) nebo s drobnostmi, co imunita 
může zvládat, ale ten (léčitel) obzvlášť by si měl být vědom limitů a poslat Nemocného k Lékaři pro 
pharmakoterapii na hubení škůdců nebo tak podobně) ), jednou mi to i předvedl a je to cítit ze vzdálenosti 5cm 
z dlaní skrz oblečení na rameni) byl programátor z dosové (prastaré) verze a dělal pak (a až dosud) hotline (je 
jich tam asi pět na hotline) a pomáhá lékařům (Pokud programátor dělá na hotline, je to analogické, jako kdyby 
Lékař ve výslužbě šel dělat aspoň Sestru, nebo starý vedoucí v továrně do výroby, nebo ten náš prostě chce 
živit rodinu a tak..., v IT je dnes člověk příliš brzy důchodce z projektu), jeden programátor jezdí z farmy (mají 
jízdárnu a stáje s koňmi a jeho máma hospodu u toho a jeho táta nějakou řemeslnou dílnu, nevím asi něco jako 
moderní kovář, prostě dobrou dílnu)... (I když už se tam tým (team) trochu obměnil a nevím přesně další do 
soukromí, když teď dělám 7 let externě z domova... A je fajn dohromady i s účetními a tak vyrazit na týden 
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třeba do Tater (kde na procházku jdete na výšku 700m do kopce jak do schodů, kdysi na matfyzu v Praze na 
kolejích (takové ty věžáky za Holešovickou na druhém břehu, ze silnice směrem na sever jsou vidět vlevo) se 
pořádal na schodišti výstup na Mt.Everest, ale reálné hory (ale přiměřené kondici) jsou jako zážitek lepší... 
Mt.E. je prý hřbitov horolezců, tam nemá parta sílu snést dolů člena, co cestou zkolabuje (nebo ho mohou 
podpírat, ale ne nést ani čekat příliš), a vrtulník záchranky tam nevyletí...)...) 
 
Takže vysvětlení, že dělat IT a být křesťan se nevylučuje... (Ale ovšem, někomu nutit náboženství a morálku 
nelze...) Když děláte IT nebo prostě sedíte u počítače, tak je potřeba se odreagovat, a jít za uměním, za 
přírodou třeba jako horský turista, nebo cokoliv to vyvažovat směrem k lidskosti... I když jako mladý člověk to 
můžete dělat intenzivně a neuvolňovat se něčím jiným, tak ale tímhle tempem se nežije celý život, protože by 
to bylo dost marné - mimo jiné i proto, že jak IT jde dost rychle dopředu, ještě zažijete, že co jste budoval, 
bude zastaralé a odložené dřív než vy, a nakonec zjistíte, že to byl třeba dobrý prostředek na cestě k modernu, 
ale jako prostředek se zase opustil a jen jste celou dobu táhnul za vůz k moderně a nakonec někde padl u cesty 
vyčerpáním... Tedy pokud mezitím pracujete pro lidi a něčím jim pomáháte, nebo z toho živíte rodinu, mělo to 
smysl, ale jen jako tvůrčí dílo ne... 
 
Tedy, dělal jsem hudbu - hrál jsem na baskytaru, do úrovně hodně zkoušek, pár koncertů a jednou natočit cd 
do profi studia, čtyři písníčky... ("Mezi Proudy" - (zpěvák a zpěvačka, dvě kytary, dvoje klávesy z toho jedny 
někdy naprogramované, ethno-šustítka s gramofonem na šmrdlání (scratch), basa, bicí, v sedmi lidech - v 
pořadí zepředu dozadu na pódiu), styl asi jako Morcheeba (na pc toho mám nejméně 112 skladeb asi víc, skoro 
1 procento všech skladeb, co mi zbyly, když jsem rozdal cca 100 cd mp3, ale poslouchám to zrychlené o dva 
půltóny), od níž jsme hráli Blind Fold (album The Sea, ale radši mám Tape Loop) jako jedinou převzatou píseň... 
Mimochodem, Morcheeba znamená pravděpodobně "víc hulit" v nějakém místním slangu...) Tedy kdybych měl 
vyjmenovat tři své nejoblíbenější skupiny pro styl, tak Pink Floyd (Pompei,1977 Animals - celé album 
dohromady je jak sonáta s větami), Morcheeba (zrychleně) a asi Monkey Bussiness nebo United Flavour, a 
nejčastěji jsem poslouchal "Outanekka by dj Pooh" (asi hodinová skladba, když ji mám o tři stupně zrychlenou 
(originál má 73 minut), začíná "Welcome everybody from this Earth, and extraterrestrial beings, if there are any 
here or there aren't", myslím, že to je jediný souvislý text v té skladbě, nejsem si jistý, už jsem to déle neslyšel 
- aha, občas tam sem-tam-věta je (aha, kolem 40.minuty (ve zrychlené verzi) se něco povídá o dětech... 
Taková hudba beze slov neruší tolik u přemýšlení slovy...)... a ovšem je to z desek naživo a víc skladeb přes 
sebe (někdy), ale když koukám na google-images, co tu propaguji, já myslel, že to hraje češka a ne 
afroameričan...? a koukám na obal, ani tohle ("holistic resonance" atd) jsem nevěděl...) - jsou energické a mají 
hudební hodnotu (nejen linka melodie a rytmus, ale i cyklus a jeho postupné vyvíjení, více-rozměrná hudba, to 
klasika tolik nemá, v jedné mé oblíbené skladbě říkají "this music is like a wallpaper" (já spíš používám příměr 
"tkaní koberce" a postupně se ten vzor mění), ale leckomu by to připadalo monotónní pořád dokola, ale ono se 
to jen postupně mění). Kdybych z klasiky měl alespoň jednu jmenovat, tak "Rhapsody in Blue" (tu jsem slyšel 
dostkrát i v dětství i občas dospělý, taky cca 20-minutová skladba, já tam slyším cestovat karavanu v poušti), 
ale jinak ta běžná klasika je na zjemňování duše (což je dobré), ale není příliš energická nebo "na pozadí"... 
(tedy hrál jsem na název-nevím(baryton?),na pozoun v lšu,amatér na piáno,na flétnu,s dlouhými prsty na basu 
ale na kytaře nezmáčknu struny zvlášť,navíc na basu se většinou nezpívá) Ovšem leckterá moderní hudba je 
dost hypnotická a svádí na zcestí (když vychvaluje špatnosti), a leckterá agresivně zlá jak motorová pila, ale 
hudbu nelze úplně zakazovat... Na druhou stranu, poslouchat hudbu do sluchátek (jako venku za chůze, nebo 
non-stop z počítače a tak, což jsem také dělal ale už nedělám) vypíná myšlení, když to někdo dělá pořád, tak je 
postupně čím dál víc bezduchý, takže teď (ale pustil jsem si pak tu skladbu) tu mám ticho (a poslední mp3 do 
kapsy jsem měl v roce 2012, víc na vlastní mixy (nebo zrychlené skladby) než převzaté "hotovky"), ale pustil 
jsem si teď třeba skladbu, o které jsem tu dřív psal... A ovšem, čím dokonalejší hudbu posloucháte, tím méně si 
s radostí sami zazpíváte... (Teď už víc poslouchám, jak lidé živě zpívají, nebo zpívám s liturgií u "Husitů" (tedy i 
u katolíků jsem rád zpíval (protože to blaží, zpívat nebo poslouchat píseň, kterou dobře znáte), ale u husitů sice 
chybí žalm mezi čteními, ale tam se to zpívá celé a delší kolem textů od kněze), i když radši potichu, protože 
zpívám falešně...) (Taky jinak žije člověk po dvacítce a jinak po čtyřicítce...) (A měl to být o hudbě jen odstavec 
"mimochodem", ale zase jsem to rozvedl příliš... (tohle tu bylo napsané, už když byl ten odstavec poloviční...) 
Být stručný je umění, je to těžší, než toho napsat hodně...) (A jen na okraj ke copyright - inu, asi jsem si i 
nějaké jednotky procent té hudby koupil, a pak stočil do mp3, abych to mohl poslouchat, a moc to nerozdávám, 
nebo kdyby se někdo ptal, možná... (A ovšem, měl jsem i CD-walkman (na mp3) na chvíli, ale vibruje to do 
vnitřností, když je na boku... Když už hudba na cestu, tak mp3+usb je lepší...) Ale mezi lidem se prostě hudba 
kopíruje... Táta měl půl hudební sbírky na magnetofonových páskách a půl na gramo-deskách... (tedy půl-na-
půl v metrech skříně (asi kolik mám stůl na šířku), na pásku se ale vejde víc, ale trvá déle seek přetočení...) A 
já si nepůjdu kupovat cd, abych si jednou za čas z něj poslechl písničku... (Tedy - kopírují se hudební legendy 
po pár letech (ale 15 let je už spíš "klasika"), a novinky se kupují nové...) To kdyby byla cenzura tvrdší, tak 
bych je prostě oželel a poslouchal jen tu hrstku zakoupených... (Přehrávač, co by neuměl přehrávat hudbu, co 
si vyberu, (tedy DRM - ať si vydavatel určí, že to nejde přehrávat free, ale přehrávač, který by uměl pouze 
DRM, bych nebral) bych asi nepoužíval...) Na západě prý víc vydělávají kapely na koncertech než na prodeji CD, 
nebo alespoň dřív... CD si kupuji, když chci kapelu odměnit, nebo třeba stánek po koncertě atd... (Když je po 
koncertě pultík s CD, nemám-li problém s penězi, CD za dvěstě-něco si koupím, kdybych o tu hudbu neměl 
zájem, proč bych na ten koncert ztrácel čas? A k tomu EET - oni tam nemůžou šermovat ani s mobilem a 
tiskárničkou (lidi jdou domů z koncertu a oni mají max 15 minut na to něco prodat, zatímco se tam tlačí 
zájemci). Ti si obvykle zaplatí CD vlastním nákladem a riskem, a pokud danit, to mohou na vstupu a na 
zbytkách... Naposled jsem takhle koupil Musica Bohemica (koledy), sousedi si koupili jiné CD, asi jen z lenosti 
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jsme si to nevyměnili v mp3...(Tedy chtěl jsem po stočení mp3 (nemám CD přehrávač a už ani nemám DVD v 
počítači, někdo si myslel, že pět sata konektorů na desce stačí (jedno z toho mám ssd pracovní na temp, 4 
disky po 2Tb, limit systému XP, a doinstalovat extra-ovladač na větší disky je velký risk - nebude fungovat hw 
sata-usb connector na externí připojení jinam, když to jednou klekne), na CD musím jít do kuchyně bootovat 
notebook a s flashkou pak zpátky) dát to CD k vánocům sousedce, která si ho koupila, do série, ale přišlo mi to 
trapné, a dát jim jen-tak koledy v lednu je taky nesmysl...) ) Ctrl+A v přehrávači a kalkulačka, asi 42 dní hudby 
tu mám... Vím i o někom, kdo má staženo násobně víc, ale jen občas něco poslouchá...) (K tomu - ta 
nejkvalitnější hudba je dodnes na gramo-deskách a DJ ví, proč je kupuje a používá, to není jen z nostalgie... 
Samplování na CD 42kHz 16bit je šidítko na uši, a z toho mp3 při zakódování (ve vlastním programu ale 
používám cizí blade-enc dll codec) je ještě větší šidítko, mp3-formát vynechává málo podstatné frekvence 
(nehledě na typ kodeku, jen kbps je podstatný parametr)... Naši (M.P.1998) jednu desku jsem měl příležitost 
srovnávat soustředěně ze studiového záznamu (20 stop analogově), z CD a pak z mp3 do sluchátek, a v těch 
ethno-šustítkách a scratchi a efektech kláves, i ve zpěvu zpěvačky, i v té base+bicích (interference), je tam 
dost rozdíl v barvě zvuku... (A ovšem plastové bedýnky na stole to ještě víc zaokrouhlí... Nebo byl jen rozdíl v 
kvalitě sluchátek?) I gramo-deska je analogový záznam bez vzorkování... To si řeknete, že taková frekvence je 
mimo dosah sluchu, ale interference těch frekvencí to vzorkování a 16-bit zaokrouhlují, a mp3 třeba rovnou 
vynechá takové to "zvonění na okraji zvuků"... Asi jako rozdíl mezi živým hercem zblízka a mezi televizním 
záznamem 2D+T představení na kameru v dálce...? Třeba hudba na koncertě se neposlouchá jen ušima, ale 
celým tělem... Třeba matky pouštějí někdy hudbu do bříška embryu... Malým dětem pomáhá prý hudba 
(klasická, nebo rozhodně ale neagresivní!) rozvíjet mozek, třeba matematické myšlení...) 
 
Ale z vysokých škol jsem utekl kvůli tomu, že jsem chtěl být malíř, máma vedla výtvarný kroužek a dost jsme si 
doma malovali (to je vždy užitečné pro malé děti, někdy nej-užitečnější možné, a nezakazujte malým dětem 
malovat jen proto, že jeden kvůli tomu pak utekl z univerzity! sourozenci si malovali také...), a tak... Tedy 
maloval jsem asi sedm let olej na plátno, mě se to samozřejmě líbilo, i když chápu, že ani na střední-uměleckou 
by mě s tím nevzali... Začal jsem v Rubínu, kde nejaký malíř v mezi-patře prodával obrazy, bavil jsem se tam s 
ním, a vysnil si a slíbil mu, že namaluju motýla na plátno asi 2m... Je rozmalovaný v konturách a trochu 
vybarvený (ještě ho tu mám stočený do rule, ale rozbalit a napnout asi nejde, ztuhlo to a možná začal 
plesnivět), ale pak jsem dělal přiměřenější formáty, celkem 4 obrazy přes 1.6m (jen dva mám vyfocené), ale 
většinou tak cca 60x40 nebo prostě větší, než mám teď 19" monitor, ale menší než dvojnásobné, a dotáhl jsem 
to až na jednu výstavu shodou okolností zase v tom Rubínu (to je kavárna na Malé Straně) v roce 1998-9 (bylo 
mi 26), kam jsem si i vypůjčil obrazy, co jsem někomu věnoval, a po skončení výstavy mi to domů přišla nafotit 
"bejvalka" Zuzanka s velkým foťákem (evidentně si ho půjčila, asi od nového přítele?) na film na fotky (tehdy 
se nefotilo digitálně) i s tím, co jsem zrovna měl doma, na židli před takovou Saudkovskou oprýskanou zdí na 
dvoře na Žižkově... Obrazy jsem vrátil těm, komu byly darovány, jeden mám doma, a zbytek skončil u jedné 
slečny (Markéta, u které jsem chvíli bydlel ale v posteli nespal, spal jsem vedle postele na koberci) dole v 
paneláku na Zahradním městě ve sklepě, nevím, co s nimi je po dvaceti letech... Nyní dělám obrazy foťákem, 
barevné, přírodu (sklízím světlo ze stromů) a architekturu a tak, úroveň to má esteticky lepší, dotáhl jsem to 
také na výstavu v čajovně, a gallery.smilingtree.cz mám galerii... Jenže něco mě přimělo se nyní na ty své 
obrazy z devadesátých let podívat, a jsou zajímavé třeba tou číslovkou roku vedle podpisu, kdy jsem co dělal a 
proč, jaké a od kdy tam jsou nápisy a tak... Slunce odraz na hladině případně bažiny jsem chodil koukat na 
Hradčanech do ulice Nový Svět do okna malíře (křídami), fakt mi imponoval... V té době jsem studoval 
Alchymii, a je to na těch obrazech dost vidět, a když jsem začal studovat i Kabbalu, jsou tam na dvou hebrejské 
nápisy, na jednom je hebrejsky Ježíš a stojí tam Ježíš živý na kříži přidělaný světlem, na druhém kouká 
postavička pod Fénixem na hebrejský nápis Adam, ostatně ani ta hůl pod fénixem není jen tak, jinak latinkou je 
na jednom v rohu MM nebo MH, už nevím, a na nejméně třech dost centrálně IHS... Tedy z té číslovky roku 
vidím, kdy jsem se tímhle začal zabývat a proč, nevytahoval jsem se tím, prostě jsem maloval olej na plátna 
(od nákupu prkýnek, plátna, šepsu, barev, štetců, ale kladívko a hřebíky na napínání pláten jsem měl - 
napnout,našepsovat,načrtnout tužkou kontury a jako omalovánky vybarvovat, když to za pár dní zaschne, dá se 
dělat další vrstva nebo sousední pole, dost to voní (lněný olej především) )... Jeden z těch čtyř velkých, kromě 
motýla a dvou, co tu jsou, jsem vlastně jednou ze tří případů poprvé dělal magii, ani mě to tak nenapadlo, ale 
byla tam nahá stojící žena, bylo to fakt vzrušující ji malovat, a i pak jemně namáznout živým bílým z prstu... 
Ani nevím, kde ten obraz skončil... Obrazy jsou podepsané nejdřív "Semi" v roce 92 (bylo mi 19), ale pak 
stylizovaným S, k tomu přilepené G v elfím písmu (i když to nebyl původně Gandalf, nejdřív se mi líbil na 
gymplu Glum a to G bylo jiné slovo transcendentálně odvozené asi od toho Gluma, ale na Gandalfa jsem se 
připravoval potom...) a číslovka letopočtu... Jen ten s bílým vejcem, sluncem a rukou mám doma, ten, kde 
přijíždí po světelné cestě světelný jezdec dostal bratr, ostatní sourozenci také mají nějaký obraz (ne z těch téhle 
z výstavy), Most (Chemickou Svatbu) dostal kolega P.Vass z práce, jestli ho ještě nevyhodil, tak bych z něj 
potřeboval fotku něčím novým (8mpix nejméně) a ne jen scanované z papírové fotografie od Zuzanky... Jinak 
ale doma mi visí můj obraz, kalendář od S.Dalí (i když Persistence of Time s tekoucími hodinami jsem měl 
radši), ikonka s Františkem ale tu druhou s Ježíšem (ukazuje dvěma prsty, mladý oblečený) kočky shodily už 
před pár lety (je dost vysoko na zdi, ale kočky se dostanou všude, zapadla zřejmě do sousední místnosti, ale to 
by znamenalo odtamtud vystěhovat několik kubíků věcí (tátovo skladiště), abych se k malé ikonce (menší než 
krabička cigaret) dostal...), a kalendář z Frisbí "Get Inspired", na monitoru svou nejlepší fotografii (odraz 
nasvícených stromů v Orlici - tady asi jiná jako Wallpaper nebyla, na minulém počítači víc). Zde dole tedy foto 
asi nejlepší třetiny z těch mazanic diletanta-amatéra... (Jenže zde to je především jako důkaz, že jsem tu 
Alchymii (nebo Kabbalu, Magii, další od T., až k Antroposofii a Křesťanství, kam mě poslal čaroděj E.Levi, 
protože jinak z ateistické rodiny (ale pokřtěný jako dítě - to je důležitá vstupenka: "nestyď se a přijď") v 
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ateistickém státě to není jednoduché) vážně studoval několik let... - tedy tu Alch. z knih velkých barevných 
(obrázky a jen trochu textu) i malých šedých asi tolik, že ty velké barevné jsem najednou unesl - když jsem je 
daroval nejlepšímu příteli, ale dítě první poloviny základní školy by je najednou v náruči neuneslo... - když máte 
dobrý plat, neživíte rodinu a neutrácíte zbytečně, není problém investovat třeba do profi-barev a dobrých knih, i 
když to jsou nakonec po čase jen tretky na přítěž, když si je nemá kdo další číst, ale účelu to slouží i v 
průběhu...) 
 
Když nemám co tvořit, mohu alespoň pracovat na zahradě (občas) nebo pomoct kamarádům manuálně, člověk 
se protáhne a je to lepší, než non-stop sedět... (K tomu třeba - babička s dědou si postavili dům, babička 
pěstuje na zahrádce leccos, skleník a brambory a další, domů do schodů, na výlety i pěší tůry se strejdou, a v 
82 je přibližně stejně vitální, jako její dcera v 65, která tělem takhle nepracuje a ve stáří sedí u televize (i když 
babička také asi sedává u televize, ale nejen...), obě se srovnatelně zadýchají třeba cestou do kopce, atd...) 
Být líný zkracuje život a zhoršuje konce... 
 
K tomu ty obrazy - od 25-letého mladíka s technickým vzděláním, navíc občas s konopím, žádnou hloubku 
filosofie nečekejte, se středověkými mistry se to srovnávat nedá (a formou ani se střední výtvarnou 
průmyslovkou), ale je to upřímné... (Nikde jsem se s tím moc nechlubil za posledních 20 let, dělám výtvarně 
lepší fotky, ani s těmi se příliš nechlubím, když to není třeba výstava, že fotím lidé vidí, ani neříkám co - nebo 
tak, přírodu a architekturu... ani tady bych se s tím nevytahoval, ale byl jsem na to upozorněn jednou 
Legendou, ale nevím, jestli jsem to pochopil, ale já nic jiného z Rubínu nemám...) (Z Rubínu a doma jsou vrchní 
čtyři řady, tu spodní jsem tam přidal, jak jsem dnes dělal tuhle koláž, ta Zuzanka co mi to přišla nafotit, jak 
jsem je střídal na židličce u zdi, tak nakonec jsem si půjčil foťák a vyfotil jsem si ji taky, měla takový ironický 
úsměv "na co si mě ještě fotíš?"... (-- inu, z většiny tělesných vztahů mám jen vzpomínku, tady aspoň obrázek 
(byl to jednou naposled nejlepší tenhle zážitek, ale aspoň mi po dvou měsících i přišla nafotit obrazy z výstavy), 
jednu poslední jsem si vyfotil (obličej a tak), ale naštvaná si půjčila foťák a nafotila se sama agresivněji (což se 
pozná, když to je ze vzdálenosti vlastní ruky), takže to je zabalené kvalitně na certifikát (já fotky v počítači 
nemažu (ve foťáku se občas šetří místem), nebo ne ty vlastní, a když je špatná, jde do složky "Bad") a 
vybalovat se to nebude, a jednu, se kterou jsem chodil postupně dvakrát s asi dvou-letou pauzou, a je dodnes 
moje dobrá přítelkyně, výtvarnice, v ani jednom z cca dvaceti emailů se nepodepala stejně (Majda Magátris 
blahodárná - tu se nemusím stydět jmenovat, ani mi to nevyčte, Majda se podepisuje, ten zbytek má jako profil 
na Fléru...), chodil jsem s ní před cca dvaceti lety, poslední sms s pozvánkou na nějakou oslavu jsem dostal 
méně než před měsícem..., a jedna poslední, se kterou jsem nespal ale dlouho chodil, inu, tu zas mám 
nafocenou dost, a taky si občas voláme (ona volá, má levnější volání a ví, kdy má čas, mě je skoro jedno, kdy 
mě od počítače zvedne, ale v lese bych se omluvil, v lese půl hodiny na telefonát jednou-za-čas čas nemám, 
když to není akutní...)...) )  
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  - větší verze 
 
K tomu gallery smilingtree jako výběr fotografií (jen jako srovnání s obrazy, nebo vysvětlení, proč jsem odmítal, 
když mi říkali, abych zkoušel (zas) něco malovat, těmi to tu nebudu zaplevelovat), a k tomu třeba můj obraz 
Inequal (Nerovní, s popisem) jako asi vrchol jen-počítačové tvorby (i když není moc estetický, to je spíš filosofie 
nahuštěná tak, aby se to tam vešlo... a ovšem asi nelegální filosofie obrazem - to tu jsou věci, co se nejen 
nesmí říkat, ale asi ani namalovat piktogramem nebo zapsat v číslicích univerzálně...), je to z nějakého 
animovaného filmu (MLP S5E1), dvakrát morph (warping) vlastním programem, asi 5 dní práce, asi deset až 
dvacet vrstev (s různou transparencí i štětcem na okrajích i celkově za číslo, není to jenom nasypat vrstvy a 
popotáhnout číslo "opacity"), zkroutit warpem a dobarvit saturation, a znovu deset až dvacet vrstev v tom 
programu Paint Shop (starší analog Photoshopu nebo Gimpu - Photoshop jsem nikdy neměl, s Gimpem jsem 
dělal třeba ten obal na desku Mezi Proudy, ale i když snese i větší obraz jen ale teoreticky (nelekl se velkého 
obrázku, ale pak půl hodiny swapoval před prvním zobrazením, než jsem to utnul), tak v tom PaintShopu mohu 
malovat na 200-300 MPix fotku a je stabilnější... (K tomu, 80 MPix je jen středně velká fotka, 20 MPix jsou 
malé drobnosti, ale gigapixelových jsem zpracovával jen dost málo) To jako v Gimpu když hodinu malujete a 
vidíte: lup a "core segmentation fault" na prázdné obrazovce, to nepotěší... Možná už se Gimp zlepšil...? V mém 
programu třeba pro doktory, nějaký "fault" není důvod něco vypínat, ten se vypořádá i s tím, že mu něco 
vygumuje kus alokátoru paměti, stránky se zahodí a na zbytku se jede dál... (Tedy robustní není program, 
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který nedělá chyby, ani když ho uživatel k tomu nutí, ale který se z chyb umí zotavit a přesto pokračovat, dokud 
to jde...) Software z Linuxu dřív nepoužíval dost try-finally a try-except... "dostatečně" znamená kolem každé 
funkce někde blízko a někde jen souhrnně... Mě programy zkolabují a zmizí většinou jen na stack-overflow a 
vyjímečně na out-of-memory, ale když třeba PSP neumí uložit obrázek kvůli out-of-memory, tak se dá ještě z 
toho vytahovat třeba jednotlivé vrstvy (anebo smazat vrstvy a uložit jen to nové), nebo ad-extremum to 
postupně naprintscreenovat a slepit... Kolaps programu: "hodina práce včudu, smůla" je k vzteku, kdežto 
zádrhel: "buď tu hodinu obětuješ, nebo máš další 1-4 hodiny práci to napravovat" je lepší varianta...) (K tomu, 
asi žádný obraz jsem neprodal, (nebo jen symbolicky?, nevím), byly darem nebo jsem zbytek prostě někde 
nechal, fotografie jen když byly vytištěné na plastovou desku v reklamce nebo i z mé tiskárny v podstatě za 
náklady tisku, protože i tak to bylo dost drahé (ty z reklamní agentury, kde dělal přítel, nebyly levné, a i doma 
když si vytisknu fotku, je to o kus dražší než z foto-labu cenou a spotřebou foto-papíru a inkoustu, ale nemusím 
tam chodit) a mě to baví... Jen přemýšlím, že k lecčemu v té "gallery smilingtree" mám o dost větší originál 
(jako leckteré panoramatické (širokoúhlé, ale ne "nudle" na šířku) jsou až 80-200Mpix, leckteré jen třeba 
20Mpix), tam jsou zmenšené na 3Mpx, mohu dodat jen-tak kdyby byl zájem (email) něco z toho tisknout, ale 
kdyby to někdo chtěl tisknout na zisk (pohlednice?), asi bych chtěl procenta ze zisku nad náklady (ale nesoudil 
bych se kvůli tomu), to je fér, ale pochybuji, zas tak super nejsou a dnes si leckdo nafotí leccos... Inu, amatér, 
živím se něčím jiným...) 
 
------- 
Což tady uvádím, abych dodal váhu tomu, když říkám něco o Kámen Mudrců, protože já jsem to vážně 
studoval, takže třeba již dávno vím, že Alchymisti usilovali o Zlato Ducha a Duše, a kovové zlato tam byl jenom 
"dudlík pro krále", aby je nechal vklidu... Viz film Císařův Pekař, jedna z hlavních rolí tam je Alchymista, který 
povídá, jak hledá to zlato, ale vymyslí lepidlo a leštidlo na podlahy a něco ze sliv (švestek), a na Šém v ruce 
radši radí nepoužívat, protože ho (šemhamforaš) četl hebrejsky obráceně pozpátku (meforah šámá -- má to jiný 
význam), teprve Pekař to vzal do ruky a nápis mu nevadil... Takže tihle Alchymisti nebyli proto-chemici, ale 
usilovali o Duchovní Zlato... 
Viz wikipedia (anglicky jistě umíte?) - The philosopher's stone, or stone of the philosophers (Latin: lapis 
philosophorum) is a legendary alchemical substance capable of turning base metals such as mercury (my 
remark - fluid poison metal) into gold (chrysopoeia, from the Greek χρυσός - read "chrisos", "gold", and ποιε νῖ  
poiēin, "to make") or silver. It is also called the elixir of life, useful for rejuvenation and for achieving 
immortality; for many centuries, it was the most sought goal in alchemy. The philosopher's stone was the 
central symbol of the mystical terminology of alchemy, symbolizing perfection at its finest, enlightenment, and 
heavenly bliss. Efforts to discover the philosopher's stone were known as the Magnum Opus ("Great Work"). 
 
(Vše zde myšleno v duchovním smyslu, text ve wikipedii pokračuje chemickými spekulacemi, které jsou 
samozřejmě nesmyslné z technického hlediska, prostě ty protony a neutrony nepřemluvíte slovy ani chemicky, 
aby se jich tam vešlo víc... Ale o to totiž v téhle části alchymie (Boží chemie?) nejde... Ani jsem doteď asi 
nevěděl, že Magnum Opus souvisí s Kamenem Mudrců... Ostatně v úvodu článku wiki/Alchemy se píše: "The 
perfection of the human body and soul was thought to permit or result from the alchemical magnum opus" - to 
není o přečarování izotopů (atomových jader, na jiný prvek) chemicky... I když jako chemikovi (na základce 
chemická olympiáda, asi na úrovni pražského obvodu) a jadernému fyzikovi (tátovy učebnice z vejšky a prostor 
pro dotazy) se mi tím znechutili, když jsem začal víc číst jejich texty (po chemické stránce absurdní) a ne jen 
(nebo především) obrázky, takže jsem šel znechuceně k něčemu jinému... A třeba dnes, mně nedělá problém si 
přečíst astro-fyziku od NASA, kde ty vzorečky jsou pěkný alchymistický ornament (nebo s hodnotou víc 
výtvarnou než vypovídací) a jen přibližně tuším, na co tam jsou, ale jak je použít k výpočtu třeba pochopím až 
po čase... (k čemuž jsem si vzpomněl, že planety mají vliv na Slunce je taky práce od Ching Cheh Hung 2007 z 
NASA, stáhnul jsem ji 2009, ale nesouhlasím, že by to byly pouze přílivy (tidal force), protože když se započítá i 
Mercury (působení srovnatelné se Zemí na přílivy na Slunci), tak se ty souvislosti ztratí... ale ty pozice, které 
tam vyhodnocuje, mají vliv na oběžnou energii Země a Venuše, jestli angular momentum (v českých překladech 
"momentum" je zmatek! -- když se je člověk napřed naučí z anglických zdrojů) brzdí nebo zrychluje a mohlo by 
se to přenášet magneticky? (těžko dokazovat nebo vyvracet) I já si myslím, že tohle (cykly Slunce) se vyplatí 
zkoumat a pozorovat, ale ne vyzkoumat a nalézt... S vlivem kombinace E-V-J na Slunce přišel asi nějaký 
francouzský amateur J.P.Desmoulins kolem roku 2000, ale s pravděpodobně špatným vysvětlením...) ) (K tomu 
"fr. amateur" - nesnižuji ho tím (i když je to (amatér-profesionál) rozdíl úrovně díky rozdílu v intenzitě), já na 
všechno kromě IT jsem amatér, od slova "mít rád", dělám to proto, že mě to baví... Ostatně třeba s tou 
Alchymií, to se vstřebá, zkvasí to (zkysne), pak se to zahodí jako nesmysl, de-facto spálí, jde se dělat něco 
užitečnějšího, ale ono z toho po čase něco třeba vyklíčí... A na pochopení leckterých symbolů je potřeba znát ty 
další obory z mystiky, protože to jsou zase jen Symbolic Link na jiná poznání... Takže třeba ani lecčemu tam 
nerozumím zcela nebo jen okrajově...) 
 
Tedy ale našel jsem ho, ten Kámen Mudrců, a je to podle mě (a podle HP) : "Pýcha je Zlý Čaroděj", řečeno 
terminologií Harry Potter: "Voldemort se jmenuje Pýcha" (Voldemort znamená "zděšení mláďat způsobující") a 
leckterý pedagog ho má v turbanu, a způsobuje strach dětí... Ale musí se (K.M.) dost dlouho hledat v nějakém 
Užitečném Díle a zlepšovat si Duši a Ducha až ke Zlatu, ale neustále s pokorou... (A ovšem já ho našel až v tom 
zrcadle, když jsem ho nechtěl vyndat pro sebe, ale napravit bratra...) Viz 7 ctností výše a "Pýcha" (myslíte, že 
je to shoda náhod, že je tam Pokora-Pýcha na prvním místě?) a vysvětlení, co znamená, a tedy čím jste lepší 
vevnitř, tím větší si musíte dávat pozor, abyste neměl Pýchu ani v myšlenkách (ani ve slovech), a nevychloubat 
se úspěchy zbytečně (ani v myšlenkách, ani slovy pro závist druhých), protože inu, oni mají třeba jinou cestu a 
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po ní dojdou zase oni dál než vy, ale nejužitečnější a věčnou cestu vedou ti, kdo vychovávají (své nebo ve 
školách) dobré děti, ti všichni ostatní tomu pomáhají přímo nebo nepřímo... 14... (A viz kartu 9 Hermit 
(Poustevník samotář ale i Hermes a Duchovno, opak 6 "sobectví, materialismus, hmota"), ten jen tiše stojí svítit 
jdoucím na cestu - a lépe pokud i na tu, po které oni jdou...) (A ovšem, o mystických oborech, když je děláte, 
se nikomu nevychloubáte...) 
 
K tomu poznámka - je mi 45, nechlubil jsem se nijak zvlášť, kromě třeba prací a uměním tam, kde je to třeba, 
a nechlubil bych se ani tady, kdyby to nebylo potřebné, navíc si tím pak kazím svou užitečnou schopnost 
"Nevyčnívat" a jednat s lidmi jako rovný s rovným, jestli to prosákne, nevím jak tady budu jezdit na nákup na 
kole do města... Nejsem "páv" a takhle žít nehodlám, to bych musel někam, kde mě zase neznají... 
 
------- 
A ještě ke křesťanům: 
Křesťané, pokud jste mysleli, že jednou se sem všichni zemřelí najednou vtělí na Zemi, všech třeba 100 miliard 
najednou, a bude tu Království Boží a dobrá pohoda, tak to prostě jen nechápete, tohle možné není... (tedy 
kdyby se takto mohli vtělit, nebyla by tu pohoda, byli by jak sardinky v gigantických sloupech klecí). Tedy buďto 
- duše po smrti se od hyper-prostorové koule vesmíru odlepí buď ven do světla na nekonečnou (crossing time 
singularity from black-hole out) cestu k Bohu nebo na druhou stranu dovnitř na nekonečnou cestu do tmy, nebo 
se ty duše reinkarnují, ale to, co považujete za své já, rozum, psychiku atd, to prostě zvadne a rozplyne se a je 
pryč hned vědomí a za pár hodin po smrti i astrální tělo, a jestli se ten mikro-zbytek recykluje nevím... Nebo 
prostě jsme jen jako obilí, ze semínka duše vyraší, stojí, nese plody pro příští generaci, a pak zvadne nebo je 
posekáno, a dělá už jen hlínu (nebo potravu pro krávy a z toho hlínu) - to si myslím jako nejpravděpodobnější, 
a do toho Ráje, do Království Božího, postupně přijdou vaše děti, až tady bude Ráj na Zemi (v souladu všeho se 
vším i s přírodou, a ani ty počítače se s tím nevylučují, když zůstanou dobrý sluha), nebo je posíláte na cestu 
do Pekla na Zemi, když tu bude pouze technická civilizace a znečištěné prostředí a zbyteční lidé, nebo tu zbyde 
jen hodinový strojek automatů, a pár postupně vymírajících a degenerujících šlechticů, až zbyde jen ten 
hodinový strojek automatů a pak jeho trosky... Tedy nyní i v průběhu si vybíráte, jak a kam dojdou vaše děti, 
takže lépe být Duchovní člověk (třeba dobrý křesťan, ale nejen) s úctou k přírodě, a vést děti do Ráje, než 
zahodit vše Lidské a vést cestou Strojů děti do Pekla... (četl jsem hodně sci-fi v dětství, jak různé scénáře pro 
budoucnost vypadají, ty jen-technické civilizace nejsou příjemné k životu, věru ne... (třeba pod zemí gigantické 
stavby, s buňkami pro dělníky o rozměru naší koupelny, výtahy dopravní pásy automatické kabiny jezdit 
pracovat, a na povrchu pár vil pro "šlechtu", fakt Peklo na Zemi... nebo až jaderné války Gehena a spálit vše v 
ohni pekelném)... Zase nechceme odmítnout techniku a vrátit se jako indiáni do týpý k táboráčkům, další 
technická civilizace tu na téhle planetě z nuly nenastartuje, suroviny z povrchu jsou vyhrabané a vysáté a do 
hloubek antika a středověk nedosáhnou...) 
 
K půst u třeba před velikonocemi - ten nemám moc jak držet, protože já se takhle (bez masa a nijak 
nepřiměřeně zbytečně) stravuju pořád, když pracuji vsedě mozkem (jako třeba každý úředník atd). Zlozvyky 
nemám neopodstatněně a nejdou moc omezovat (i když kdybych se jich zbavil, bylo by mi lépe), i když ty 
zbytné se trochu snažím omezit... 
Ramadán u muslimů - oni se celý rok válí v tropech (nespalují kalorie ani na ohřívání těla), jedí dost, a pak ale 
mají předepsanou na měsíc redukční dietu, aby sice nezkolabovali hladem, ale jednoduché pravidlo, aby věděli, 
co mají dodržovat... 
 
------- 
Tři (nebo čtyři) druhy těl - je Biologické tělo (fyzikální?), zjednodušeně řeknu "Břicho" (nebo Svaly), protože 
tam se toho odehrává na téhle úrovni nejvíc. Další úroveň je Psýché nebo City, Láska Nenávist Vztek Soucit, 
zjednodušeně se říkalo "Srdce", i když se to také odehrává v mozku, ale je to víc propojené s nevědomou 
nervovou soustavou a tedy i se srdcem a vnitřními orgány, a je Logos nebo Rozum,Slovo Zodpovědnost 
Svědomí Úsilí, zjednodušeně "Hlava"... A ovšem je Astrální tělo, (..nevím jestli to souvisí i s obalem z bakterií a 
suspenzí, které prý krouží kolem člověka, podle vědců (někde jsem to četl), ale spíš..) jako nevědomé úrovně 
mozku, na které běžným vědomím nedosáhnete, ale kde se ukládají rezonance (odrazy) myšlenek nebo citů - a 
pro ty je možné si "dojít" a něco z nich zase získat, ať už pomocí drog (konopí,byliny) a rytmického tance (nebo 
chůze) a nemluvení ale třeba pozorování bez upínání pozornosti - tedy šamansky, nebo normálně se to uvolní 
ve snu, nebo nejvíc v polo-bdělém okamžiku při probouzení se sklidí to, co se tam večer zaselo... (proto se asi 
říká, že duch opouští na noc tělo, aby se za úsvitu vracel? Nicméně na průchodu ze spánku do bdění se v polo-
bdění může snáz uvolnit to, co je jinak těsně vedle bdělého vědomí v přebytku) Nevím, jestli je nějaké ještě 
nadpřirozené vysvětlení, podle mě Astrální tělo souvisí třeba s Jungovým (Freudovým?) Nevědomím... 
Typická Žena má nadřazenou Psýché nad Logos (ostatně gramaticky Psýché Duše je ženský rod a Logos Duch 
Rozum je gramaticky mužský rod), a typický Muž má nadřazený Logos nad Psýché. Tedy žena má City 
(Lásku,Nenávist) nad Rozumem, ale muž má Rozum nad City, obvykle... (Pokud má žena navrchu Rozum a 
nikdy Lásku (Soucit), obvykle nemá té správné Lásky dost nebo ji nemá vůbec... Muž může nebo nemusí mít 
pod tím rozumem i lásku... Ale pokud Muž nezvládá City Rozumem, je to nezdravé, pokud Žena vždy zvládá 
City Rozumem, je to nezdravé, pokud ženu občas uchvátí City nad Rozumem, je to běžnější...) Což nic 
nevypovídá, kolik toho rozumu a citů u koho je... Navíc Žena obvykle pečuje o Břicho rodiny, dětí zejména, 
leckdy i manžela, zejména pokud on tráví víc času prací a výdělkem pro rodinu, navíc je to otázka praxe, kdo 
jak umí vařit... Samozřejmě vařit může v leckterém páru leckdo, ale něco je obvyklejší... (A ovšem leckterý 
Muž nemá moc ani Rozum ani City a je nejvíc jen Břicho a Svaly...) Také Muži z pozice Rozumu může imponovat 
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Žena svou Krásou a Naivitou (v takto uspořádaném páru, a i kdyby to nebylo pomilováníhodné, tak mu to 
dodává oprávněný pocit převahy rozumu), ale málokteré Ženě imponuje hloupější Muž svou hloupostí, a 
krásnější nebývá, nebo jí imponuje něčím jiným než naivitou, třeba Silou... Jistě jsou i vyrovnané páry, kde 
rozdíl v Rozumu není podstatný... Obvyklejší jsou páry, kde rozdíl v Rozumu i v Lásce je... Tělem (svaly) i 
obsahem Břicha jsou muži obvykle větší, je to snad u všech teplokrevných živočichů...? Ženy potřebují ale 
tukové zásoby na kojení, a nebo víc hřejou tělem, když spalují tuky... (Jak žena hřeje do dálky třeba i 5-10cm 
je cítit, a nevím, jestli to je jenom biologicko-fyzikální nebo něco navíc... A myslím, že ty hubené moc nehřejou? 
Na to mám malý vzorek, to neposoudím... Ale i tak, je důvod, proč ženy chodí v sukních, protože jim lépe "topí" 
tělo...) (A odbočka k politice - kde vládnou ženy, jsou obvykle bez lásky, bez dětí, ale i bez svědomí a 
kariéristky, A.M.,T.M.,H.C.,N.P.,M.W., nebo švédské feministky atd... I když u nás jsme měli leckteré pěkné a 
dobré ministryně, to jen na vrchol vlády se obvykle prodere nejspíš ta s nejostřejšími lokty... A je méně častý 
muž v čele, co nemá svědomí... I když leckdo ho může přemluvit a ignorovat, ale je vidět, že když muž dělá 
vědomě špatné rozhodnutí, víc se stydí než žena... Když má Ministryně Sociálních věcí víc soucitu, není to 
naškodu, když má Ministryně Rozvoje nebo i Armády? kuráž, ani to není špatné... Když vypadá Ministryně 
Financí jako dobrá Účetní, není to problém... Srovnám-li s V.Kal. jako Lakomcem a stínovou hlavou vlády, je to 
nyní mnohem lepší...) (A odbočka - zdejší Piráti, jestli jsou inteligentní a morálně nezkažená strana, jak moc to 
souvisí se zastoupením mužů a žen? V uživatelích fóra je na první stránce alespoň jedna žena, na poslední 
stránce asi tak čtvrtina žen možná méně... Z TV si vybavuji samé muže, a Evropská leadryně pirátů vypadá na 
fotce také jako mužatka (tedy spíš ta jedna J.R. ze dvou, co jsem včera viděl foto)... (z fotky se city čtou těžko, 
i když obvyklá grimasa se do obličeje zapisuje natrvalo postupně už od dětství) Rozhodně nikomu neskočte na 
"kvóty" na rovné Zastoupení (žen,ras,...), protože ty naopak vylučují Spravedlnost, která je v rovných 
Podmínkách bez nadržování...) A ovšem, z biologické a etologické podstaty, ženou lze relativně snáze 
manipulovat než mužem... (Jako i zcela fyzicky, leckterý muž snáze vezme ženu do rukou a někam třeba 
posadí, než aby žena zvedla muže rukama a posadila ho někam... (Jenže od toho zase je, že leckterý muž to 
lépe pochopí slovně, než leckterá žena... Prostě takhle vychovaly lidské geny za myriády let vývoje... Ostatně i 
u koček, kocour víc reaguje na její mňoukání a přijde, než naopak - asi...) Většinou, ne vždy...) 

Komentáře - spíš o principech než události...
Příspěvek od P.A.Semi » 04 led 2019, 01:52 

Ještě budu něco komentovat, protože to není nepodstatné... (když třeba František lobbuje za zrušení trestu 
smrti...) 
 
K problematice trest smrti: dva dnešní články na RT (nečetl jsem článek, stačil nadpis a ilustrační foto, jde tu 
o princip) : China’s ‘Jack the Ripper’ executed for rape & murder of 11 women and girls (ilustrační foto stín ruky 
s nožem, nejmladší oběti bylo 8 let, ‘Jack the Ripper’ je znám česky asi jako ‘Jack rozparovač’), a pro srovnání 
1 killed, 16yo attacker arrested after stabbing at Scientology HQ in Sydney (ale pamatujeme si tu třeba Charlie 
Hebdo nebo A.B.Breivik nebo atentát na Heydricha -- liší se mírou ale ne principem), a pro srovnání teoreticky, 
někdo v afektu jsa rozzuřen, zabije víc lidí... 
 
Ten zde uveden první, opakovaný vrah ze zálohy, vraždí nevinné k tomu třeba i děti, způsobuje strach statisíců 
(kdy zase někde něco), je sadista (a nebylo to jednou nebo dvakrát -- po druhém se měl jít udat a nechat léčit, 
když zjistil, že to opakovaně nezvládá), a nejen že trest smrti je přiměřený, ale pokud třeba vraždil nožem, 
před smrtí by měl být několik minut nebo hodinu postupně řezán třeba do ruky nebo tak... (nebo jak jsou 
pověsti o Khashoogi, že ho zaživa rozřezali postupně) Je to pro výstrahu všem ostatním podobným, z důvodu 
prevence... (ale uříznout ruku za krádež kapsář em, jako měli muslimové ve středověku, přiměřené není, nebo 
jen když se ty krádeže nedají zvládat a obtěžují dlouhodobě všechny... udělat opakovanému kapsáři na ruce 
jizvy (které mu dovolí pracovat, ale budou vizuálně znamení, že byl opakovaně (třikrát?) chycen jako kapsář -- 
ale po prvním případu by měl dostat příležitost někde pracovat a nekrást z hladu) přiměřené je...) (jenže zloděj 
v bílých límečkách (podvodník) není kapsář z hladu, a kromě vězení je přiměřené zamezit mu potom 
ekonomicky-zodpovědnou práci (tedy do státu nebrat, a podnikatele upozornit třeba rejstříkem trestů), ale 
někdo, kdo jen ekonomicky něco nezvládl a třeba i zkrachoval nebo třeba zadal nevýhodnou zakázku a někdo 
měl z toho prospěch, ten není úplně zloděj, protože tak-jako-tak to někomu pomohlo dílem a někomu pomohlo 
odměnou... jenže i tak, pokud to není uznáno jako tolerovatelné, tak by na takové pozici ve státní správě 
pracovat neměl...) -- -- (Analogicky, pokud někdo tři (dva?) a víckrát znásilní ženu někde v parku (tedy kam 
nepřišla milovat tělem a nemohla to předpokládat, tedy pokud to udělá jednou nebo dvakrát, musí jít 
dobrovolně na léčení kromě přiměřeného trestu -- ale znásilnění není vražda nebo vážné zranění), bude mu to 
uříznuto (kromě jiného trestu, a opět jako prevence (když se nezvládá ovládat) a výstraha jiným), a je to něco 
zcela jiného, než kdyby ji znásilnil v posteli nebo v soukromí (i opakovaně), kam za ním sama přišla, když to 
teoreticky mohla předpokládat, nebo tam po první zkušenosti už nechodit... -- tedy, pokud žena nekřičela a 
nekousala, není to znásilnění, ale hra se zvrhla špatně nebo to bylo i schválně, že ho svedla hrou až tak, že se 
neudržel a pokračoval víc - tam je to spíš o tom, kdo si začal hrát nebo jestli tu hru žena nepřerušila důrazně 
činem včas... když si nepřišla hrát na lásku tělem ani v náznaku nebo ji hned na začátku důrazně odmítla, tak 
to je zákeřné znásilnění... ("důrazně" znamená silněji, než muž touží a začíná obtěžovat, nejdřív jemně a 
postupně víc -- protože tak to v přírodě chodí odjakživa, protože když hra jenom pokračuje jen s bržděním 
ženou (nebo slabým mužem?), tak to je pořád hra, která pokračuje postupně až k dobrému konci a spojení... -- 
jako velmi typicky, žena když chce muže svést, musí v muži přemoci jeho kontrolu rozumem nad jeho city, 
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postupným stupňováním jeho touhy, a ženy to umějí, ale když tu hru rozjedou příliš daleko, už se to těžko dá 
zastavovat (a osobní vzpomínka - když jsem s přítelkyní Dianou, kterou jsem nepříliš tajně miloval, se při dvou 
hodinách tance v klubu (asi na Doors?) dostal diskrétně přes hladění odhaleného bříška až prstem na zvlhlé 
teplé, a nebyl odmítnut, kdybychom nebyli v klubu před ostatními, mohlo to pokračovat i dál, ale když jsem ji 
doprovodil domů, vysvětlila mi už v klidu, že nemohu dál (a ovšem plnoletá asi nebyla, nevím přesně, bydlela u 
rodičů), inu, nešlo to, zůstali jsme prostě kamarádi, i jsem s ní jel potom jako žurnalista stopem do Berlína na 
prvomájové demonstrace (což je stopem na víc dní, asi jsme i spali ve spacákách u sebe (jiný případ, s ženou 
kamarádkou Růženkou pověsti poněkud lehké jsem jel stopem přes Paříž k Oceánu na pláž a zase zpět a spali 
jsme v jednom spacáku oba na boku kvůli chladu, ale nepohladil a nepolíbil jsem ji, i když asi kdybych začal, 
tak by to postupně šlo... a když ji ve Francii začali obtěžovat, když je jenom moje kamarádka nebo sestra, tak 
před cizími jsme byli jako prý partneři, ji to chránilo... nemyslím, že bych se intimně a pro ostatní dostal dál než 
držet za ruku, a myslím, že jsme ještě jednou pak jeli do Paříže stopem, nebo to byla ta samá cesta? už 
nevím...)), nikdy jsem s ní (D. ani R.) ale nespal intimně... tedy jen jako ukázka, že tzv. znásilnění může 
probíhat dobrovolně a ve hře až do stavu, kdy se ta hra už nedá vůlí muže přerušovat a za tohle nelze muže 
trestat, jako kdyby rázně odmítající a křičící znásilnil -- protože takto - postupnou hrou přemoci kontrolu 
rozumu - to v přírodě chodí normálně a dobře... analogicky - pro muže - pokud si to s ženou nechcete rozdat až 
úplně, vůbec ji nepouštějte začínat intimní hru za běžnou slušnost, protože souhlas s hrou znamená "možná", 
protože analogicky, jemné odmítání hry ženou znamená "možná, ale pomaleji, uvidíme" ... (pokud si s mužem 
začne intimně hrát malé dítě nebo nevyvinutá žena, musí ji z pozice rozumu odmítnout hned a rázně, tedy s 
nevyvinutou ženou je to vždy znásilnění a vina jedině na straně muže...) (--je to už trapné, že jsem se zase 
dostal k lásce těl a duší, ale ten případ byl vskutku o znásilněních a princip o trestech za opakované znásilnění 
ze zálohy (uříznout to) -- "opakované" proto, že napoprvé je teoretická možnost, že ho žena prostě svedla (a 
jen na okraj zase k sobě, s jednou přítelkyní jsme se milovali i v parku, tedy ale nebylo to první ani poslední 
nebo jen náhoda, jen tedy naokraj, že i "láska v parku" může být dobrovolná, zejména když nejsou svědci a 
nikdo nekřičí), když to je jen slovo proti slovu a nekřičela, aby byli svědci, ale napodruhé už by si měl dávat 
jasný pozor, už když hra začíná, a vědět předem, jak to může skončit... a na nezpochybnitelné důkazy je test 
DNA vzorků (dokud se nevstřebají), nebo viditelné škrábance (ne jeden), nebo svědci... aby to udání nešlo 
zneužívat jako zbraň proti nevinnému, třeba jako pomstu, a protože zas jiné ženy umějí muže vlákat do hry 
postupně i velmi intimní a nelze jim v tom bránit drakonickými tresty pro muže, aby se tvrdě bránili hrám, které 
ty ženy začínají dobrovolně... ale slušným párům doporučuji dělat lásku napřed dobře a intimně do duší, 
protože když to vyjde až na trvalý vztah, budete mnohem častěji a déle u stolu nebo na cestách, než na loži... a 
ženám důrazně - nenechte si znečistit karmu a genetiku neuváženě, nezačínejte s hrou, u které byste nechtěla 
vydržet dlouhodobě, může to být znát nejen na osudu, ale i na pozdějších dětech i s jiným mužem, a svlékáním 
pohledem od mužů za třeba holá stehna v krátké sukni to začíná (protože inu, pohledem na holá stehna v sukni 
alespoň čtvrtina přihlížejících mužů pokračuje v mysli výš a je to něco jiného než "uzavřené" plavky na pláži, ale 
i tam si desetina mužů představuje, jak vám je svléká (když to jsou bikiny (snadno sundavací, alespoň v mysli), 
a pokud nejste ošklivá -- tedy plavky když jsou na plavání, dá se to (svlékání v myslích mužů) třeba snášet, ale 
jednodílné plavky jsou slušnější -- třeba dívkám v pubertě (již zjistily svou krásu ale rozum ještě nemají -- jako 
si leckterá dívka v pubertě dělá foto do zrcadla, třeba ještě trochu oblečená, obdivujíc se, a i jí imponuje, když 
to zveřejní nebo nechá uniknout, že má aspoň někdo další zájem), pokud se nejedete opalovat, dávejte 
(dcerám) jednodílné plavky až s ramínky, nějaké pěkně barevné, ať se jí to líbí), tedy necudná žena je 
znásilňována v myslích přihlížejících mužů, byť jen části z nich...), nebo za hru v kavárně čím dál víc do duše... 
a mužům, kteří chtějí dobré děti, nezačínejte si s courou (=necudná (-- slušná žena se nevystavuje na odiv 
příliš, a když začnete s hrou intimně, třeba pohladit, slušná žena se věrohodně stydí a jemně odmítá, pokud si 
myslí, že "možná" -- a když jste jen přátelé nebo kolegové a chce žena zůstat jen u toho, i když muž chce blíž, i 
tak ho má odmítnout a nepouštět začínat intimní hry) nebo nevěrnice, špatné předchozí vztahy), protože 
nehledě na karmu nebo genetiku, ani výchova nebude dobrá... ) ) ) ) 
A pokud by za opakovanou sadistickou vraždu (tedy proti nevinnému, a aby nevinný napřed fyzicky trpěl -- je 
rozdíl mezi zastřelením a mezi znásilnit+rozřezat) dostal trest smrti, a pokud to není evidentně prokazatelné 
(jako že ho při jedné včas chytí a není to zpochybnitelné), měl by na ni chvíli (pár let) čekat ve vězení, kvůli 
možnosti justičního omylu, a kdyby se při tom začal chlubit ostatním vězňům (odposlech místo náramku?) a 
svádět je, tak na samotce... 
 
Ten zde uveden druhý (přišel vraždit do organizace s rozmyslem, ne náhodně ze zálohy náhodné nevinné) je 
partyzán ( guerilla partysan -- pro upřesnění, protože v angličtině "partysan" znamená "stranický" od slova 
"party"), a přiměřený trest je buď to doživotí nebo dost dlouhé vězení (jako dosud), nebo čestně zastřelit u zdi, 
a k tomu navíc ekonomicky potrestat jeho rodinu nebo příbuzné, v Israeli jí (rodině arabského partyzána) třeba 
dojedou zbourat dům... Protože ten partyzán (guerilla) se snadno obětuje a trest smrti si předem zvážil a přijal, 
ale svědomí o svou rodinu mu to víc zabrání, a opět to není pomsta, ale z důvodu prevence, aby si to ti další 
rozmysleli lépe a nedělali to... (Jenže vypálit a pobít Lidice jen za to, že mu pomohli se skrývat, ačkoliv neměli 
možnost mu nijak zabránit nebo přesvědčovat ho, není spravedlivé... (Kdyby to dělal jen jako pomstu rodině, 
tak té může ten partyzán-terorista dům zbourat i sám (a samozřejmě přiměřeně ho potrestat!), kvůli tomu 
nemusí jít vraždit jiné...) Ovšem ti, se kterými by to partyzán (guerilla) konzultoval předem, jsou vinni, pokud 
ho včas neudali, ne sice až na trest smrti, ale také pro výstrahu nějak potrestat...) Pokud je terorista nebo 
guerilla muslim, bude před smrtí natřen prasečí krví nebo po smrti s ní smíchán, tomu oni rozumí, a pokud je 
křesťan, může být rituálně proklet, není to nijak nepřiměřené mučení, a jeho religiózní požadavky nebudou 
vyslyšeny, když vraždil... (protože špatní muslimští fanatici si myslí, že za to dostanou v ráji odměnu, a je jim 
jedno, jestli je na zemi potrestají nebo ne - tak ať se na žádnou muslimskou odměnu v ráji netěší, bude-li to 
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předem jasné, jak to dopadne, nebudou to kvůli ní dělat...) 
Ale k tomu další upřesnění - zde bylo vrahovi 16 let. Takového nelze zastřelit, měl by být uvězněn, třeba s tou 
polovinou dlouhého trestu, ale zároveň by měli jít vyšetřovat, kdo ho takhle indoktrinoval, a když se zjistí, že to 
byl nějaký kazatel nebo učitel, tak by měl být zbaven funkce a možnosti tuhle profesi ještě někdy dělat... K 
tomu: kazatelé ne-dost-mírumilovných církví nebo pedagogové po nějakém udání, by měli mít ve třídě nebo v 
kostele nainstalován odposlech, který se nebude vytahovat bez důvodu, ale v případě problému se ty 
odposlechy vyžádají soudně... Není to žádné soukromé místo, je to veřejná instituce. Není žádný důvod, aby 
tam měl povídat něco tajného natolik (tedy je rozdíl mezi Kazatelnou nahlas a Zpovědnicí potichu - ve 
zpovědnici by odposlech být rozhodně neměl), aby to ani soudce nemohl později vyslechnout... V případě 
pedagogů je to jasné, v případě kněží, kdyby chtěli sdělovat nějaká mystéria nebo nesmysly, ať si poslouží, bez 
důvodu po tom nikdo nepůjde, pokud to nebude škodlivá fanatizace... Kdyby s nimi chtěl probírat ve škole 
nějaké projekty, u kterých hrozí vyzrazení konkurenci, tak ať si to říkají v kabinetu a ne z katedry všem, stejně 
si to může kdejaký student natočit na mobil, a že jim je zakážete není argument, mohou mít schovaný mp3-
recorder na přívěsku nebo jinde... A jestli to smějí slyšet děti, může to slyšet i soudce, na druhou stranu, jestli 
myslíte, že pak někdo bude mít čas poslouchat všechny řeči, to sotva... To se pak kontroluje namátkou, a jen co 
vypadá podezřele, se zkoumá podrobněji, na důkladné šmírování všech nejsou lidské zdroje... A ještě jednou - 
jsou to veřejné instituce, není to soukromí... 
Přečtu si ještě i obsah o tomto případu - zabil strážce u dveří. Strážce riskuje, není to jednoduché a proto tam 
je, aby nezemřeli lidé vevnitř. Pokud ale přišel "útočník" s nožem na nenásilnou organizaci, je jedno, jestli 
vraždil u dveří nebo vevnitř... (Jinak o Scientologii jsou různé zprávy nebo pověry, ani se nedivím, že je 
odleckud vykázali, podrobnosti nevím... (Inu, tak jsem si přečetl - jsou anti-religiózní a bourají tradice, ale 
třeba jejich názor na Psychiatry je celkem správný - Prozac je nebezpečná droga...(lecktrý z amerických 
hromadných vrahů prý byl na prozacu, povídá se o sebevraždách a depresích?) ) Jen mi přijdou, že kdybych 
měl jmenovat někoho, kdo dělá ostudu křesťanství, jsou to právě "scientologové" -- jenže ti jen zakrývají 
názvem jiný rozšířený problém - Pověrčiví Scientologové (ne tahle církev) jsou ve skutečnosti normální vědci a 
žurnalisti, kteří zcela odmítají Duchovno a vzývají a uctívají jen Vědu a Blud Materialismu, obvykle jejich články 
začínají "Vědci dokázali, že..." a následuje nějaká pověra nebo skutečnost, často zjednodušená a tedy někdy se 
změněným smyslem, a bez doložení odkazů na zdroje atd... Ale pokud to jsou jen neškodné bludy nevyzývající 
k násilí, ať si je šíří...) 
 
Vrah v afektu jednorázově prostě nezvládl ovládnout svou psychiku nebo ho někdo vyprovokoval, a na výstrahu 
by měl být třeba na dlouho zavřen nebo jinak podobně zneškodňen (aby neškodil), když neumí ovládnout a 
kontrolovat svou nebezpečnost... 
 
Když někdo zabije omylem, třeba při dopravní nehodě, není to vrah, vězení nebo nějaký trest je přiměřené, ale 
není nutné ho až na pokraj důchodu držet za mřížemi a ekonomicky chudáka vypustit jako důchodce k žebrání, 
to není přiměřený trest... 
 
A ovšem nedá se to vyjádřit na čísla počtu obětí... A pokud chceme žít a pracovat v klidu a míru, je třeba 
důsledná prevence... 
 
------- 
Další dnešní titulek 1 dead, 100+ wounded in clashes sparked by dispute over   women’s access to temple   in 
India - 1. tradice se mají dodržovat, 2. není žádné právo chodit někam, kde není člověk pozván, 3. do takových 
chrámů v místech, kde ty tradice jsou takové (tedy muslimové, Indie, Bohemian grove? (men-only club), a 
nevím kde ještě), ženy nechodí proto, že muži tam by nemysleli na to, proč tam přišli, ale obdivovali by krásu 
žen... (a ženy tam mají jiný prostor pro rozvoj svého duchovna jinak) 4. takže porušováním těch starých tradic 
jen bourají tu víru a úctu v ní atd... Nejdřív to je jedna dvě, pak když se to usadí, bude jich postupně víc... Když 
to nejde po dobrém, protože protestují, tak to prostě nejde... Nějaké falešné řeči o "rovnosti" importované z cizí 
kultury nejsou argument... 5. Na druhou stranu, u nás na Západě máme tradice jiné... A už ani není 
vynucováno, aby žena měla šátek a nestavěla svou krásu na odiv, budiž, ale přijít na mši do kostela v šatech 
bez rukávů (krásná ramena) nebo v minisukni (asi nad kolena?) je urážka a ubližování mužům a svádění je od 
modlitby k toužení po krásné ženě... 
 
Cituji: Hindu nationalists called for a statewide strike in Kerala after two women were allowed access to a 
sacred site in defiance of tradition. Thursday’s shutdown is the latest battle in an ongoing violent conflict which 
began after India’s Supreme Court revoked an ancient religious ban on women of menstruating age 
participating in worship at the Sabarimala Temple. 
Tedy Levičácký civilní Soud, který není kompetentní ve vnitřních záležitostech takové Církve nebo Chrámu, 
ovlivněný Západní Propagandou chtěl ukrást "starodávná náboženská pravidla" u "posvátného místa", a mužská 
polovina věřících to považuje za dost závažné, že si to ukrást nenechají... Navíc jako foto, policisti se zbraněmi 
(puška) proti neozbrojeným demonstrantům... Jiná věc by to byla, kdyby to zrušila "Administrace" toho Chrámu 
(tedy příslušná Církev) sama... Jistě se pravidla dají aktualizovat ke svobodnějším, ale dobrovolně a ne násilím 
z pozice Státní Autority proti místním věřícím... A když věřící nesouhlasí s rozhodnutím vlastní církve, tak ať 
tam nechodí - což si ale místní Církev nedovolí, kdo by tam zůstal...? 
 
Čtu dál - "general strike" generální stávka - když to lid dotáhne až takhle sjednoceně, musí vláda nebo justice 
své stanovisko přehodnotit... 
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Dále - "opposition alliance which organized the protests – the United Democratic Front (UDF) – declared it to be 
a 'black day' in Kerala, placing the blame on the state’s ruling Communist Party of India- Marxist (CPIM) and 
accusing the two women who entered the temple of being Maoists." - jako bych to neříkal, že za tím jsou 
Levičáci a Marxisti... A ano, desakralizace ("desacralization" - zbavení posvátnosti) je analogií Maoismu... 
 
K tomu analogie - Pussy Riot - v nově restaurovaném Chrámu Krista Spasitele (ten předtím strhli Bolševici, 
konkrétně prý Kaganovič, schválně... -- řekněme analogie jako v Praze kdyby to bylo ve Svatovítském chrámu), 
chloubě místních křesťanů, když bez pozvání udělají punkový koncert s velmi sprostou a urážlivou písní 
(neslyšel jsem to, četl jsem ten text v nějakém českém médiu) a strkají si oplatku, kterou jiní považují za 
posvátnou, ale tyhle ji nedostaly, do jiných otvorů, než do kterých je určena (jak to říct slušně?), tak mohou být 
ještě rády, že to skončilo jen zcela-přiměřeným dvouletým vězením, po roce prominutým Amnestií, u muslimů 
by je asi rozkrájeli za živa (což by bylo kruté a zlé! ale dalo by se to pochopit, že si někdo brání Tradice i 
důrazněji než přiměřeně, a ovšem je rozdíl někam pokojně vejít, kde to není dovolené, a než tam udělat akci na 
velmi hrubou a úmyslnou urážku... A je to (P.R.) analogie, jako kdyby někdo přišel do Výtvarného Muzea 
posprayovat zdi... Řeknete si, že jedno je trvale vidět a jedno ne, ale ti místní to berou jinak, a ještě že mají 
nástroje, jak to třeba svěcenou vodou zase očistit, ve svých očích především... ) ... 
 
Pokud indické ženy tam protestují za rovnoprávnost - tady v Evropě je marxisti naočkovali k feminismu také, 
před sto lety... "strong message of gender equality" -- "gender equality" je lež. Nejsme stejní, ani zvenčí ani 
vevnitř - každá polovina Humanity má svou roli a nedá se říct, že jedna nebo druhá je lepší nebo důležitější 
(tedy dá, důležitější jsou ženy, ale dělají nesprávná rozhodnutí kvůli Soucitu nad Rozumem, nebo ty horší z 
Pomsty, a zodpovědní Muži především budují tuto Civilizaci na ochranu svého nejlepšího klenotu, tedy Žen a 
Dětí, a to i proti jejich vůli... -- z politického hlediska se někomu dost hodilo rozdělit lidi na dvě poloviny 
politicky, aby každý souboj končil 51:49 a dalo se s ním snadno manipulovat proti lidu -- viz Západ zejména 
USA, ženy volí většinou levicově, muži většinou pravicově, vybalancované se to snadno manipuluje), ale stejné 
nejsou, a fungují jen v dobrém páru ... Kdyby ty ženy protestovaly kvůli nějakému skutečnému útlaku nebo 
násilí, jistě by se to mělo zohlednit a něco s tím dělat. Ale ony tu protestují, že se nemohou vloupat a vlámat do 
Chrámu, kam nebyly Pozvány... Jsou jen zfanatizované marxisty, a jejich počet není argument, ten je naopak 
argument proti těm marxistům... 
A jejich hlavní požadavky? “stand for equality for women,” -- "equality" je lež, “resist the attempts to make 
Kerala a lunatic asylum,” -- prohlašují prastaré tradice za "azyl šílenců", jsou jen slepé a hloupé, a “fight for 
secularism.” -- tedy anti-klerikální hnutí pro vloupání do Chrámu a jeho zničení...?! Náhradou za co? Pokud 
chtějí "sekularismus", ať si ho dělají kde chtějí, ale to neznamená, že mohou být anti-klerikální a ničit cizí víru... 
(Svoboda je - když tam nechceš nebo tě nepozvali, tak tam nechoď, jdi si jinam... Svoboda není někomu 
jinému ničit možnost tam chodit tak, jak si to tam určili...) (Analogie - dámská sauna, nemohu tam jako chlap 
přijít a tvrdit, že jsme si rovnocenní a musí mě tam pustit... Mají tam pro svou pohodu určitá pravidla a ta musí 
příchozí respektovat...) 
 
------- 
Další článek Arrest of Yellow Vest leader Drouet slammed as ‘abuse of power’ & ‘dictatorship’ - tedy zatkli 
nějakého vůdce nepříliš násilných revolucionářů, hůře než v Rusku Navalného, zcela srovnatelně s Bolševickou 
Totalitou ve východním bloku... Zatkli ho, když šel zapalovat svíčky za zraněné demonstranty, a zatkli i další z 
těch držících pietu. Ani trochu to není fér... Zejména, pokud byly požadavky revolucionářů alespoň zčásti 
oprávněné, a on osobně je neponoukal k násilí, a to hnutí může pokračovat i bez něj... 
Pokud chcete tvrdit, že RT tím jen šíří propagandu proti Francii (jsou z toho nařkáváni), tak slova "abuse of 
power" a "dictatorship" jen citují bývalého prezidentského kandidáta a vůdce nějaké levicové strany, to je 
normální férová žurnalistika... Naopak - pokud někdo referoval o Navalném (který se víc exponoval jako 
organizátor demonstrací i přes předem daný zákaz) a nezmínil toto, je jednostranně zaujatý a není fér... (Nebo 
je možné, že ten Drouet přímo organizoval ty agresivní guerilly v popředí, rozbíjející výlohy, zatímco někdo jiný 
tam byl ideolog povstání rolníků a dělníků?) 
Předtím nedávno (pár let) byl neprávem ve Francii perzekuován divadelní komik Dieudonné za to, co ve své 
komediální show říkal z jeviště... (Tedy je značný rozdíl, když někdo přijde na politickou Satyru do Divadla, než 
když přijde pro Tradici a Slovo Boží do Chrámu, nehledě na to, jestli s tím vyznáním souhlasíte nebo ne, ale je 
to o svobodné volbě toho, kdo tam jde, aby věděl předem, na co chodí...) 
 
------- 
Další ‘Don’t try this at home!’ Netflix warns viewers about imitating blindfolded Bird Box stunts - tedy někdo 
vymyslel analogii hry "na slepou bábu" ? Nenavádí je ke zločinům nebo sebevraždám (a je dobře, že když to 
nabere nečekaný rozměr, že začnou stejnou cestou varovat), a jestli si někdo při tom ublíží, je to jejich chyba a 
ne vydavatele filmu. Rozdíl je, když někdo vymyslí nebo šíří na Facebooku hru (asi to byla Modrá Velryba?) 
navádějící děti k sebevraždám. V tom je dost podstatný rozdíl, a když to po prokázaném návodu takové hloupé 
dítě dotáhne do konce, tak ten, kdo ho naváděl, je vrah... Je rozdíl navádět k nebezpečné hře, a navádět ke 
zločinu nebo sebevraždě, kde o nic jiného nejde... (Jako v Rusku jedna fotografka (pokud se vám dělá špatně z 
výšek, tak to radši vynechte, ale jinak je fakt dobrá -- ani jsem to dlouho nemusel hledat, mám některé takové 
stažené, stačilo se podívat, že tam ještě jsou...), která si dělá selfie třeba v pozici "holubička" na jedné noze na 
špičce mrakodrapů (jako když je navrchu ještě špička s "hromosvodem", tak až úplně tam nahoře), je to dost 
nebezpečná hra, ale není to o zabíjení nebo sebevraždě... -- tahle je naopak jako prevence: pokud chcete jen 
ohromit spolužáky nebo sousedy, nestojí to za ten risk, pokud chcete být "profík" a dělat s tím dvě-tři 
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panoramata, máte smůlu, už to není originální a ona je s tím lepší a než byste ji v tom předběhli, někde 
spadnete...) 
 
------- 
Článek o tom, jestli Sověti byli v Afghánistánu spravedlivě (jak prohlásil nyní i Trump) - inu, je tam v 80-tých 
letech pozvala místní Vláda na boj proti Teroristům (Partyzánům), které tam podporovala CIA, za účelem 
rozvratu i v Rusku... (viz Brzezinsky, asi Velká Šachovnice? viděl jsem ho to povídat na videu...) Ti (Sověti) tam 
byli celkem spravedlivě (a jak tam říká Trump a Brzezinsky a leckdo, tady se východní blok rozpadl především 
na tom, že Sověti zkrachovali ekonomicky na Afghanistánu, nevím, možná...), rozhodně víc spravedlivě, než 
Západ nyní (který do Afghanistánu vtrhnul proti vládě, tehdy Talibanu, a dnešní vláda sice je pro-západní, ale 
měli bychom jim jen pomoci vycvičit místní policii, jenže on tam ten Taliban získává čím dál větší podporu 
místních lidí, a není tam nejhorší, tam je větší problém s ISIS, kteří tam utekli ze Sýrie a Iráku)... 
A jestli má Kyle Griffin (uveden jako první, kdo za to Trumpa lživě kritizují - RT ani nepíše, že lživě, ale zde má 
pravdu Trump a ne jeho hysteričtí kritici) něco společného s Kathy Griffin, je ten poslední, kdo by měl Trumpa 
za něco kritizovat... (Viz Google images "Kathy Griffin Trump head", pozor je to nechutné... A ovšem zrušili jí z 
její televize (ale ne vláda) za to "show" a vyhodili... A viz srovnání - Martin Shkrelli, zavřený prý mezi gangstery 
do vězení na znásilňování za to, že vypsal $5k za jeden vlas z Hillary Clinton, prý jako dna vzorek... (tu výzvu 
jsem viděl) ) 
 
K tomu Afghanistánu - fotku Usámy Bin Ládina (nebo jiných takových "ručníkářů"?) v Bílém Domě tehdy s 
Reaganem jsem viděl... Dokud bojovali proti Sovětům a místní vládě, byli dobří kamarádi... Pak je někdo křivě 
nařknul z 911 a vládu (tedy Taliban, tehdy 2001 už vládnul...), která zakázala pěstovat opium na heroin a 
nechtěla plynovod, přišli svrhnout... -- viz google images "Reagan Osama Bin Laden White House"... 
 
------- 
Článek Comedian Hasan Minhaj slams Netflix for censoring him in Saudi Arabia over Yemen criticism - válka v 
Jemenu je jeden z nej-nespravedlivějších současných konfliktů. Saudové jsou lumpové, a kdo jim v tom 
pomáhá, ten taky. A Netflix, když není Saudský, by neměl cenzurovat umělce... 
V Jemenu, lid svrhl špatného vládce, ten utekl a mstí se z ciziny... Jenže už dávno mu vypršel původní Mandát, 
a již se jen mstí... Od té doby (co vypršel mandát) již není žádné právo nebo nárok na straně Saudů a je to zlá 
útočná válka... A nelze nikoho, ani Irán, kritizovat, že Obránce proti Útočné Válce podporuje... 
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IT poznámka ...
Příspěvek od P.A.Semi » 05 led 2019, 05:15 

Vojtech.Pikal píše: ↑ 
27 pro 2018, 19:19

(Odkazy na vlastní disk nemohou fungovat.) 

(Jen další vysvětlení pro IT specialistu... -- protože tuhle větu psal někdo, kdo IT počítačům rozumí na dobré 
úrovni (když ví, v čem je problém) a protože copyright a svoboda internetu v parlamentu, strach z Číny a tak... 
-- když někdo nedělá s IT alespoň jako správce sítě nebo ideolog internetu, nemusí tenhle kus číst dál...) (Ještě 
jsem tam připojil text o Vlastencích nakonec, i s drobnou poznámkou zde k Pirátům obecně...) 
((Jen poznámka - už zase žvaním, táta je spisovatel, bratr vydal taky nějaké knihy, v dvojtých závorkách je to 
asi zbytečné jen na ukázku...)) 
 
Ještě tedy "odkazy na vlastní disk" - když máte vlastní Router na internet, můžete si na něm otevřít Port na 
web-server nebo ftp-server na vlastním počítači a zpřístupnit kamarádovi, co chcete, říká se tomu komunikace 
P2P (peer to peer) ... 
(Nebo třeba na mega.nz nebo uloz.to si udělat prostor, ale vyžaduje to javascript a asi to není rychlé, a film se 
tam asi nevejde (některé asi ano?), ale hromada knih v PDF ano... Nepoužívám to, ale když z toho něco chci 
(někdo pošle odkaz), tak si dojdu poprosit s flashdiskem, ať mi to někdo stáhne...) 
 
Jako doma mají rodiče normální O2 internet se STB (set-top-box) na TV (ale je to obecné), router O2 zevnitř 
spravovat lze, takže se tam dá (z domova, asi ne zvenku?? -- když se mu znemožní aktualizace v nastavení) 
nastavit port-forwarding dovnitř, ale ačkoliv to mám určitě dobře nastavené, zrovna O2 tuhle komunikaci mezi 
občany navzájem blokuje. ((Vím to proto, že když jsem to zkoumal, proč to nejde, tak z těch 3 packetů, 
kterými se začíná TCP/IP komunikace, první dva dojdou normálně, ale ten třetí spadne na timeout cca 21s 
zabudovaný v XP, ale když se na něj počká (už nevím, jestli se dá nastavit ten timeout, nebo jsem to spíš 
sledoval wire-sharkem), tak ten třetí packet přijde za 1 minutu [!], někde si ho o2 schovají ((nebo ho routují 
přes něco na kus cesty k Marsu? I kdyby šel otočkou k Měsíci a zpět, tak to je 2s světlem, do Austrálie je "ping" 
pod půl vteřiny, max dvě...)) a ještě ho tam schválně lupnou po chvíli... Zřejmě IT ochrana, aby si lidi neposílali 
přímo, nebo aby je to chránilo před hackery nebo ddos, když si to vlastní hloupostí otevřou domů na svůj 
počítač...? Zkoušel jsem to opakovaně před časem, nevím jestli to je ještě, a proč to tam mají... (a ani IT 
kamarád nějaký programátor u O2 o tom nevěděl, jestli a proč...)  
Doma jsme od routeru O2 všichni odděleni za dalšími routery (kromě návštěv s wifi notebookem, dostanou 
heslo na wifi toho O2), případně taky s port-forwarding, protože jednak tam není moc silné heslo na tom 
hraničním (na přístup admin směrem z domova), druhak doma je set-top-box s linuxem, který se automaticky 
upgraduje, a který sice nevidí na ostatní počítače ani tak (to mají dobře ošetřené nějakými virtuálními 
segmenty na tom routeru od O2), tak ale odtamtud by šel hackovat ten O2 router zevnitř... Oni by to rodiče 
neřešili, ale mají jeden kabel na stůl v obýváku, a táta i máma vlastní počítač a jeden po televizí, tak to tam 
routuje další plastová krabička, a port-forwarding má na server pod televizí (abych tam mohl já zvenčí z druhé 
půlky domu)... (server za asi 2000 Kč z bazaru dost malá skříň (small form factor), asi to předtím měla nějaká 
účetní nebo úředník, jen v tom máme jiné disky (dva se tam vešly), a má i dvd vstup, a když si rodiče něco 
kopírují (texty a tak, šlo by to i pomocí flash), mají oba mapované písmeno disku z toho serveru, sice by šlo 
sdílení napřímo, ale to by si museli nastavit heslo a nelogovat se enterem nebo aspoň jedno-písmenným heslem 
jsem je pak donutil kvůli tomu sdílení ze serveru, ve windows sdílení souborů jinak nefunguje ani jako klient, já 
mám heslo dost dlouhé i s číslicemi a na různé třídy systémů různé (tedy routery mají asi dvě hesla, která na 
počítačích nemám, servery v práci oba stejné ale jinde nepoužité heslo atd...), a na certifikáty v pfx i s velkými-
malými a s číslicemi, a na internet-banking tak přes 16 písmen s číslicemi (pár slov ale bez mezer), ale zas ho 
neměním...) pod televizí -- dřív tam byl DVD přehrávač, a ještě víc kdysi video na pásky VHS, asi leckdo to tak 
nějak má -- jenže to když máte sbírku něčeho, a médium zastará a není už přehrávač, říká se tomu nějak 
"digital obsolescence", jako třeba nějaká svá data z té vscht jsem si nesl na pásce (taková asi jako kazeta 
velká, ale jiná data aspoň na cd), kterážto páska (asi 4 mám?) je mi ale k ničemu, když na to nemám 
zařízení... na další ukázku, z toho serveru pod televizí ze dvou disků jeden odešel a nebootuje to teď (disků mi 
v průběhu doby zkolabovalo několik, některé lup a je to, některé na vadné sektory a něco šlo ještě vykopírovat 
- naposled asi 2016 jeden disk -- správně se vyměňují disky po pár letech a nečeká se, až to zvadne, nebo jsou 
zálohy všeho)... -- co nemáte zkopírované dvakrát, o to jste předem přišel, všechny ty disky nebo elektronika 
jednou za pár let zkolabují, to se nedělá na trvanlivost v dekádách...)) (Ohledně hesla - tak jednou za deset let 
se mi povedlo uhodnout cizí heslo... Kdysi u mladšího bráchy, nebyl doma, chtěl jsem něco dělat na počítači v 
jeho pokoji, a řeklo mi to: zadejte heslo, chvíli ani moc ne jsem přemýšlel, zadal, a byl tam na první pokus (6 
písmen)... Zadal jsem tam svoje heslo, na některých počítačích spíš rodinných ho ještě mám... A nijak jsme se 
nedomlouvali, bylo to jméno z nějaké sci-fi od táty (nevím, jestli tahle vyšla i knižně), ani ne hlavní postava... 
Pak za deset let, vietnamský přítel hospodský, prý si včera změnil heslo a neví ho... Tam jsem to zkoušel asi 
2-5 minut, prozradil mi, že to bylo jméno jeho matky, ale měl tam jeden překlep... Nebo prostřední bratr uhádl 
náhradní hádanku na email na seznamu (už nevím, jaká přesně byla, vím to jen přibližně) a převzal ho, kdysi, 
cca 12-15 let zpátky, ani nevím, jestli ho ještě používá, nějakou dobu ho měl, původní majitel se o to nezajímal, 
jen tam blokoval (obsadil) jméno... Jinak ale vím o lidech, co umí z prstů na klávesnici pozorovat písmena - 
třeba některé profi-písařky na stroji po střední ekonomce... Nebo key-logger, a je skoro jedno, jak často si to 
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heslo měníte, když od úniku ke zneužití mohou být hodiny nebo minuty... Spravovat síť ze zavirovaného 
počítače a/nebo s přístupem zvenčí není moudré...) (Ohledně spojení z domácího na firemní počítače - ale ne 
na úrovni sdílení souborů! Když něco chci, tak třeba přes ftp-server a vzdálenou plochu (nebo mám vlastní 
kanál "nahoru" (do složky, ze které si to ručně vykopíruji, šifrovaný a s logováním md5 na obou stranách, a se 
skladem aspoň na jedné straně pro případ pochybností, kdyby někdo něco rozporoval, což oni nevědí nebo 
neřeší, ale já si sám sebe loguji důkladně) a jiný https "dolu"), ale virus nebo worm ode mě nebo od nich od 
kolegů v síti ke mně tím neprojde... -- jako jsem se rozčiloval až do vyhovění mi, že kolega (už bývalý) nemůže 
z domova sdílet soubory do práce pro zápis, když doma paří hry nebo stahuje něco (tedy software z ne příliš 
důvěryhodného zdroje), když má vedle toho write-only složku na FTP server u s přístupem zevnitř na kopírování 
nebo mazání a vzdálenou plochu a je to jen otázka nepohodlnosti... Nebo na ftp read-only složku pro stahování, 
ale je tam i jedna read-write (ale non-delete a s logováním na serveru) schovaná na know-how zabezpečení 
(když víte, jak se jmenuje, doclickat se k ní nedá, v "dir" vidět není, hackeři takové občas hledají...) aby si 
mohli P2P posílat soubory třeba obchodní zástupci nebo zaměstnanci (tedy lidé s naší dost vysokou důvěrou), 
ale je to zneužitelné proti třetím stranám, když se na to dá poslat url do Firefoxu emailem -- ale kdyby něco 
bylo, logy jsou a obsah tu smazat nejde a půjde se po tom, kdo to zneužil, naši lidi si to nedovolí, hacker to zas 
nenajde na prvních 1000 pokusů a pak to vzdá, akorát zaplevelí log na serveru, ale tam je prostoru dost... ) 
 
Takže mám doma i druhé spojení na internet (než O2), přes mikrovlnou anténu z kopce (a když občas vypadne 
až do rána, routuji zpátky přes O2 u rodičů), stojí to cca 1000 měsíčně s mírným příplatkem za fixní IP adresu a 
forward dovnitř, a sice mají oni svůj router na mém domku u té antény, ale nadiktoval jsem jim porty a 
rozmezí, které chci otevřít port-forwarding dovnitř, za tím je můj vlastní hraniční router zase proti nim, a k 
počítači mi to vede přes router zapojený z boku jen jako repeater... ((U mě "router" znamená plastovou 
krabičku wifi+wan+4*lan za třímístnou cenu v Kč... (wifi a lan mezi sebou chráněné nejsou, ale z wan ano, a 
wifi se dá vypnout) na druhou stranu, správu routerů včetně protokolů cisco pro optické kabely (v náručí bych 
to cisco unesl, jednou rukou ne), jsem dělal na té všcht, takže ale router je router, i když to je levná plastiková 
wifi-krabička... Odhadem tu máme alespoň 5-8 segmentů doma, původně z mé části k rodičům přes wifi, ale 
bylo to pomalé a vypadávalo, teď je tam protažený kabel skrz čtyři zdi přes koupelnu kolem bojleru, všude už 
nějaká díra byla, u mě třeba chybí jedna cihla do koupelny a tak...)) 
 
Takže s tímhle spojením na internet mám doma vlastní servery (http,https), a než mi stihnuli v práci zavřít 
porty přímo na vzdálenou plochu počítače tam, mezitím mám směrem z práce domů šifrovaný IP-tunel (že se to 
zavře jsem věděl dost předem), takže na rdp vzdálenou plochu v práci se připojuji localhost:číslo (a když chci 
na server, tak další rdp (mstsc) plocha odtamtud), a na jiném localhost:číslo mám třeba namapovaný https 
přístup na firemní JIRA web-server (který zvenku vidět není), atd... Tedy co potřebuji k plnění úkolů, které tam 
mám... (Ale soubory automaticky virem nebo červem "worm" ne, ani tam ani zpátky, nebo když to někdo má, 
musí mít doma "hygienu" stejnou jako v práci a nestahovat si pochybný freeware... (Jako značky typu Firefox 
nebo OpenOffice atd jsou dost důvěryhodné, ale když to je nějaké polo-legální stahovadlo nebo cd-ripper nebo 
nějaká hra, tak to důvěryhodné na přístup na firemní síť není...) ) 
 
Tedy, když tu potřebuji někomu poslat větší soubory, než se vejdou do emailu, nebo to jsou citlivá data (třeba 
nějaká zpracovaná převedená databáze, dělám na fakturu jako osvč leccos), a nechci použít "zásilkovou službu" 
třeba asi uschovna.cz (know-how zabezpečení, emailem zvlášť jde heslo) nebo méně důvěryhodné uloz.to nebo 
mega.nz nebo google-drive, pošlu mu to jako https://ip-adresa/cesta na svůj server, ve skříni mi na to běží 
počítač "pluto", za virtuálním linuxem ((Sun Virtual Box, novější to převzal Oracle, ve kterém lze auto-startovat 
po bootování další počítač, a Linux s iptables routuje (ale není na něj žádný jiný přístup než ssh konzole zevnitř, 
ten jenom filtruje skrz), do windows serveru to jde skrz vnitřní síť toho virtual-boxu... nedůvěřoval bych pouštět 
hackera přímo na windows porty nebo servery...)), který to routuje zvenčí a dělá mu firewall, a ovšem 
normálně tam chodí jen náhodní hackeři zkoušet, jaké běžné díry tu mám (server to jen loguje). (("Pluto" je 
podle té planety, ale z řečtiny to znamená asi "Peklo". Když říkám, že topí ve skříni, prostě je v té skříni horko, 
je tam i plastový teploměr, když jede třeba dlouho výpočet, tak tam musím větrat, aby se neuvařil... Hlavní 
počítač se mi tu jmenuje Uranus, podle planety, je taková "elektrická" a má ohnuté magnetické pole napříč, 
notebook Neptun už jsem tehdy měl... Uranus znamená řecky Nebesa, to jsem tehdy nevěděl, dnes už to 
vím...)) Sem do fóra tu svou IP-adresu nebudu posílat, dá se to přes geo-ip najít na mapě plus-minus třeba 
kilometr nebo deset?... Třeba Wikipedia mi nutí "sušenku" (cookie) s nejbližším skoro-okresním městem, sem 
mikrovlna vede přes několik kopců od providera, podle tracert i podle těch vysílačů na kopcích, co jsou vidět, 
ale jinde třeba vědí přesněji (tedy nemyslete si, že jste za IP adresou schovaný v reálném světě...)... Mám 
vlastní servery pronajaté jako normálně web-hosting třeba u Banánu (ale dost striktní podmínky na obsah a 
nemám https, ale když je velikost každého souboru známa, hacker na odposlechu stejně ví, co stahujete, 
nehledě na šifrování) nebo mladší brácha jinde spravuje rodinný server se sub-doménami (a ovšem původně 
byl v Čechách, ale teď to má i doménu .com, takže zřejmě jsou podmínky na obsah svobodnější?), je to v 
jednotkách tisíc Kč za rok a není to víc než desetkrát dražší než čištění komína kominíkem (ale "krbovky" jen 
teoreticky, nebo párkrát za rok) a podstatně levnější než třeba plyn (tím topíme) nebo elektřina (největší 
spotřeba jsou tu počítače, v noci bojler na teplou vodu (tím ČEZ reguluje spotřebu, že na dálku zapne lidem 
bojlery levnějším nočním proudem, nebo města zapnou světla, když jinde spotřeba třeba v noci klesne, protože 
elektrárny se brzdit na noc nedají), jestli mi k tomu někde svítí úsporná žárovka pořád, je už jedno...) v 
domácnosti, prostě provozní náklady... 
 
Když na HTTPS (šifrované spojení bez odposlechů) mám vlastní certifikát (což třeba openssl umí, já mám 
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vlastní opsané z openssl), tak normálně prohlížeč třeba Firefox zobrazí bezpečnostní upozornění o 
nedůvěryhodném certifikátu, ale dá se tam clicknout vyjímka, pak už se neptá, což když chci někomu něco 
takhle poslat, tak mu to vysvětlím i v emailu nebo do telefonu... (na server je lepší pořídit "důvěryhodný" 
certifikát od nějaké autority, leckdo tu vyjímku nechce nastavovat a je to potřeba vysvětlovat znovu a 
podrobněji) Použít https (ssl,tls - "s" jako "secure") dává zabezpečení proti pasivním hackerům, kteří jen 
odposlouchávají kabel, ale když není oficiální certifikát, tak se aktivní hacker může postavit doprostřed jako 
"man-in-the-middle attack" ((třeba tak, že se probourá do některého routeru mého providera internetu, taky to 
má někde vevnitř linux... nevím, jestli to jde, ale jednou nás kdysi (2003-5?) někdo ve firmě hacknul na "iis" 
serveru a měnil při tom několikrát IP adresy (v logu to bylo vidět -- tedy ovládal nějaký router po cestě), něco 
nám asi smazal už nevím... od té doby jsem převzal vývoj a správu web-serverů ve firmě (a iis od microsoftu 
rozhodně už ne, nebo se to musí lépe zabezpečovat než out-of-box), dnes je už většina někde jinde na nginx, 
ještě tam ale i ty moje běží na něco drobnějšího (aplikační server, přepisovat to na nginx je dost práce navíc), 
to sice nikdo neproboural (je i logování spouštěných a ukončovaných procesů atd) i když se snaží, ale občas to 
padá na DDOS kvůli staršímu ssleay, takže ty logy ve firmě musím občas hlídat, jestli se to nezaseklo (to je 
přepnout si desktop kde mám vzdálenou plochu do práce a dvakrát otevřít minimalizovanou ikonu a nemusí se 
to dělat denně)... -- takovéhle "paranoidní" zabezpečení vás prostě naučí hacker, když se poučíte z chyb, a 
buďte si jistí, že ten hacker toho jak-na-to ví o třídu víc než místní správce, ten správce ale musí aspoň vědět, 
že hacker (nebo cia) je šmejd mazanej a i teoretická možnost, kterou nevím jak použít, se musí zalepit...)) a 
vystavit si vlastní jiný certifikát, to kdybych chtěl zabezpečit, tak kolegovi musím nadiktovat (email,telefon) i 
fingerprint svého certifikátu, aspoň třeba kus na začátku a kus na konci nebo tak... (K tomu "CIA" - nedávno 
šel seriál, někdo jim ukradl data na islandu, když je v německu strčil na flash do počítače, dost rychle ho 
vyhmátli, a kromě vyslání komanda pistolníků do 15 minut na místě mu je smazali na dálku i s počítačem skoro 
hned, stránku si stihl ještě přečíst, inu, super-hrdina a všemocná cia a tv-seriál... Není to nereálné, jen asi ne 
takhle rychle tlačítkem smazat, ale když jim jejich vlastní prohlížeč těch dat pošle "ping" na web-server, tak 
hned vědí, kde jste, probourat se přes routery asi také jde, když znáte magick-packety na otevírání, (a když to 
je něco důležitého až takhle planetárně, jako třeba tam seznamy agentů a tajných operací, oni vás nepůjdou 
kvůli ukradenému filmu nebo firemním datům zničit)... -- mimochodem, mám tu doma několik routerů různých 
značek (kdyby na jednu něco prasklo? hacker to bude vědět dřív než vy...) za sebou (a je mi jedno, jestli cia 
nebo hacker v nějaké IT-laboratoři (jako jsou třeba hackeři v Koreji studenti na univerzitě (to si pamatuji, měli 
stránku jak kdyby z oka vypadla jednoho našeho internet-bankovnictví, odkaz pošlou třeba emailem, pošlou 
jich tisíce a promile naivních na to skočí a nevšimnou si adresy končící .kr a přihlásí se tam heslem -- Banka 
rozhodně neposílá do emailu odkaz na kliknutí ani s nějakou výzvou o nezaplaceném čemkoliv...! a občas 
upozorňuje na podvodníky... -- ostatně email J.Podesty (manažer kampaně Clinton, Wikileaks to pak vydali, 
indexoval jsem tu obsah (pro Anonymous) a obrázky z příloh) hacknuli z gmailu podobně, nevím jestli hackeři 
(nestátní) z Ukrajiny nebo z Ruska, poslali mu email s linkem, ať si změní heslo... kdežto emaily DNC 
(democratic national congress, sekretariát strany Clinton a Obamy) vynesl insider (zřejmě Seth Rich, ITák té 
strany, nesouhlasil, jak vyšachovali Bernie Sanderse v primárkách nefér podvodem -- prý dvojí volební 
místnosti (v neoficiálních primárkách té jedné strany) nebo tak nějak...) asi na flash-disku (a prý v parku přes 
někoho z velvyslanectví cestou do Londýna do těch WikiLeaks) (pozor, že když strčíte usb-disk do windows, 
nechá tam každý stopu v seznamu ovladačů i s časem první instalace! (opakovaně už asi ne) Když počítač 
nastartujete, je to tam zaznamenané...), zastřelili ho pak na ulici (a moc se to nevyšetřovalo, i když kamery 
tam jsou, místní policejní okrsek ale řídí manžel některé z kampaně Clinton, prý loupežné přepadení, ale peníze 
ani drahé hodinky mu nevzali, Assange a Wikileaks a další zvlášť vypsali odměnu za vyšetření tohoto případu...) 
a když se S.R. v nemocnici zotavoval po operaci (pár hodin po tom střelení), tak si tam ještě došli (opět zpráva 
insidera z té nemocnice, věrohodnost tak 50-70%, že k němu na pokoj přišli nějací agenti, sestry vykázali ven, 
a ten umřel na nějaké selhání něčeho)... kdyby nedělali v DNC špínu, nebylo by co udávat a neštěkl by po tom 
pes...), nebo v Izraeli u Mossadu (jsou fotky takové laboratoře plné "rekrutů" v uniformách u pc -- ti spíš ale 
píšou do fór různé bludy anglicky, zkušenost je (to se pozná), a svědectví insidera (tak na 90%, bylo to pak i 
podložené novinovým článkem odtamtud a jinou cestou) je taky...), nebo kdekoliv jinde...), a nijak mě to 
zabezpečení neobtěžuje), aspoň něco...) (Ještě ta Čína - pokud jste pro giganta jako Huawei (nebo jakoukoliv 
jinou globální firmu) jenom hodně malá nula, ať už doma nebo malá firmička, nebudou vás napadat, protože o 
svých hodně malých nul nechtějí přijít špatnou pověstí... (I když mohli by se rozhodnout zkrachovat a vypnout 
třeba ty mobily všem najednou... To by museli být fakt hodně hloupí nebo fakt hodně naštvaní...) Pokud máte 
něco strategického nebo státní firmu a správu, tak na levných lidových značkách z nedůvěryhodných zdrojů 
(tedy radši od Spojenců nebo nejlépe od Domácích) šetřit nemůžete...) 
 
Takže odkazy na vlastní disk mohou fungovat, když máte heslo na hraniční router doma, a když se provider 
internetu nesnažil vám v tom zabránit, (a když nemáte adresu zvenčí začínající třeba 10. nebo 192. že i ten 
provider vás má za routerem oddělené, nevím jak to je s ipv6) a buď máte stabilní IP-adresu, nebo ji musíte do 
toho odkazu dávat (telefonem kamarádovi) pořád znovu... 
(Nebo jsou klikací programy, kde se to spojuje P2P mezi lidmi ale přes nějaký server jinde (ten musí mít port-
forwarding na nějaký "repeater"), "bit-torrent" na tom principu funguje, a jak se jmenoval ten, co měl kdysi 
brácha nebo jeden bývalý kolega (v době, kdy velký objem dat byly třeba mp3, ještě ne filmy -- ty by to 
zahltily objemem), už nevím...) 
 
Jako se dá spojovat vzdálená plocha (máme řešení nad "vnc" ještě dávno před team-viewerem) přes server s 
"tlustým drátem", který má nějaký port-forwarding na command-port a data-port, a když se to naváže, tak 
packety cestují přes "mirror" na tom serveru z jedné domácí sítě do druhé, akorát každá musí navázat spojení 
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sama směrem ven... (TeamViewer asi chodí přes port 80 jako http, aby ho firewall směrem ven neblokoval, kde 
to je striktnější... Nebo prostě jsou sítě, kde neobvyklé porty kromě webu nejdou ani dovnitř ani ven, ale team-
viewer funguje...) Což by šlo použít i na P2P spojení, když se lidi dohodnou, ale ten "tlustý drát" na spojovacím 
serveru by to stejně asi přetěžovalo a šlo by to pomalu... TeamViewer prý (spíš asi ne?) má ty spojovací servery 
u uživatelů, když zjistí, že jsou přístupní zvenku, nebo nevím, kudy ten objem dat routují... A ovšem při spojení 
přes TeamViewer se dají i kopírovat soubory z disku na disk, ale kdyby to někdo začal zneužívat ve velkém 
(třeba kopírovat filmy), asi ho "klepnou přes prsty", aby je nezahlcoval... 
P2P je svobodné spojení mezi lidmi (což v tom protokolu tcp/ip je možné, původně to šlo snáz), ale někdo spíš 
tlačil architekturu internetu na spojení se servery poskytovatelů a ne přímo mezi lidmi... 
 
------- 
Off-topic (ale je to kupodivu na místě) - přišel mi e-mail, u kterého jsem hned nepoznal, že je z mail-listu, kde 
jsem přihlášen k odběru (jak jsem později zjistil, kdo to právě vydal také na blogu, ale tedy není to spam)... 
Říkám si: škoda že to neposlali s URL, ale jen s popisem, a s foto na titulní stránce toho časopisu... A hned mi 
dochází, jak si sám odporuji, že clickací URL se neposílají e-mailem... (Inu, já bych si ho přenesl přes clip-
board, mě by to nevadilo...) Přes google si vyhledám: "Právě vyšlo nové číslo časopisu Lípa 3/2018", a 
nedaleko Časopis Lípa od Výboru Národní Kultury... O tom jsem dosud nevěděl... Časopis je papírový k 
zakoupení, starší čísla než 2 roky prý jdou stáhnout jako PDF - fajn a férové... Dle obsahu - jména co znám, 
mám v oblibě, mimo jiné je tam i Lenka Procházková, kterou jsem doporučoval, nebo Jiří Jírovec, Čech z 
Kanady (emigrace asi 68) již důchodce (ostatním se omlouvám, jestli mi jméno nepřišlo hned povědomé (není 
tu prostor v Médiích pro skutečnou Opozici a Disidenty...), nebo aspoň jedno další ano, ale to nezmíním...), 
nebo Paul Craig Roberts je bývalý poradce od Reagana, píše velmi zasvěcené (informované) články i jinde... 
Namátkou jedno číslo otevřu (aby bylo starší než 2 roky), je tam odkaz na starší číslo ke stažení: Lípa 02/2018 
ale jen z rok starého čísla... Namátkou (za 8 min 21s) prolistuji 112 stran (tedy nečetl jsem to celé, jen 
namátkou začátky článků, přečtu si něco třeba později), a není tam téměř jediný článek, se kterým bych 
nesouhlasil z hlediska fakt... 
K Pirátům (ale zrovna zde tazatele z oblasti IT jmenují, a to jsem to měl už celé napsané) je tam jen na jedné 
stránce zmíněno - Karel Sýs... Asi dobrý Básník a je chyba, že byl takhle pomluven... (Byl pomluven 
nespravedlivě, a jestli ty básně jsou dobré, nevím...) Vám pirátům jen přehnaně vyčítají, že jste se přidal k 
pomlouvačům (poznámkou sice nevhodnou, ale celkem mírnou), inu, jako mladík nemáte přehled v Histrorii, a 
tihle starší lidé jsou na to hákliví... A Vlastenci, jste přehnaně přísní... Piráti, dejte si pozor na faux-pas 
(ztrapnění komentářem zdánlivě nevinným - já bych to nevyčítal, tady se dělo křivd víc a větších, nebo jestli ho 
chytila Média na chodbě a nějaký básník sem nebo tam není argument to googlovat, když člověk řeší něco 
jiného) ... 
  
Takhle nějak vypadají novodobí Vlastenci, a pokud nevidíte, že mají většinou pravdu (jen možná přehnané 
soudy, byť správným směrem), někdo vás v Médiích obalamutil, 
ALE: 
jsou přehnaní v nárocích - zejména Reparace[!] od Němců za WWII - Reparace za WWI za Versailleskou 
smlouvu především vedly k pozvednutí Hitlera a k WWII. Nechtějte od Němců přehnané Reparace, zase to 
skončí špatně ! Reparace po 70 letech jsou promlčené. (Přiměřené je promlčení za 20-30 let maximálně, spíš 
míň...) Nechcete také reparace od Křižáků z dob husitů a za Bílou Horu? Ne, takhle to nefunguje... 
Dnešní Němci nejsou Hitler, a jen sudeťáci, kteří by se sem chtěli nacpat zpátky, problém jsou - sem sudeťáci 
nemůžou, byli vyhnáni zaslouženě a přiměřeně (ne podle národnosti, ale podle zvoleného občanství Říše 
nepřítele, kdo si to občanství nevybral, pryč nemusel... vím od tehdejších svědků, a jedna větev mých předků 
mluvila německy (i česky) a nevyhnali je, ostatně pra-pra-tetička Schumandlová (ročník 1918, jmenovala se 
Ludmila (vlastenecké jméno) a česky i německy plynně...) mě doučovala češtinu na přijímačky na gympl, ale 
její příbuzní byli ze severních čech, a nevím o tom, že by je vyhnali, asi se o občanství v Říši nepřihlásili, když 
to bylo výhodné..., navíc s námi Čechy plánovali Heydrich a Hitler nás vyhnat na Sibiř kolonializovat další území 
pro bílé aryány (slovany a němce, obě větve R1a,R1b a I a...), protože tu dva národy žít nemohli najednou, tak 
bylo zasloužené, co dostali na oplátku) a protože dvou-národnostní stát v jednom je trvalý problém a 
znemožňuje Demokracii (viz Belgie, kde jsou dvě poloviny, francouzi a holanďané (přesněji asi valoni a 
vlámové?), a hlasují proti sobě, místo aby hlasovali spolu a třeba podle Stavovských skupin)... A i Hitler měl z 
části (z menší) pravdu, nebyl jen zcela černý, byly na něm kousky bílé, které přes to následné Zlo jsou 
přehlíženy, ale zcela ke zlému se to otočilo až 1938 v Mnichově, když ho anglo-zednáři poslali útočit na 
Východ... Zásadní chybou je obrátit Vlastenectví a Nacionalismus ven proti sousedům - takže ani Čeští Vlastenci 
- nebodejte do Německa ! (třeba požadavkem na reparace za WWII...) 
 
K tomu - z těch tváří na obálkách jednotlivých čísel (je to čtvrtletník), jednoho pána (světlovlasý s fousy, mladší 
než ostatní) znám i z TV - jednou byl v HydeParku pořad o 911 v září, tenhle tam byl jeden z hostů bokem jen 
přes obrazovku, aby to bylo vyvážené (což je dobrá metoda, jak nebýt jednostranná propaganda, že dostane 
prostor i druhá strana)... Moderátor se ho snažil opravovat a umlčovat nějakými plytkými frázemi obvyklých lží 
o jedenáctém září, ale tenhle pán to tam na plnou pusu řekl dost pravdivě a nenechal se zastrašit... Už nikdy 
jsem ho pak na obrazovce neviděl... Inu, disidenti - a jestli myslíte, že Režim nyní méně umlčuje Disidenty než 
předtím Bolševici, to jen proto, že dnes to je poněkud důkladnější (ale bez takové represe) a ani jste si jich 
nevšimli... (Jako příklad, když jsou různé demonstrace nebo manifestace u výročí v Praze, televize snad nikdy 
neopomene vynechat tu, kde přednáší paní L.P. a další vlastenci... Nebo jsem to jenom přehlédl? abych si to 
přečetl na webu další den...) 
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A jen na okraj - vše čtu na obrazovce (na papír bych musel rozsvěcet nebo do jiné místnosti, mě tu svítí 
lampičky), a sice si občas cestou z Prahy koupím papírový časopis do vlaku, ale nikdy neopomenu příležitost si 
koupit Nový Prostor od pouličních prodavačů, a někdy ho již mám ale koupím si ho znovu, a na drobné zpět se 
neptám... (A ovšem články v N.P. jsou celkem inteligentní a neurážlivé...) 
 
------- 
Korektura - mezitím jsem se dozvěděl, že ta divadelní hra Tři Králové není ta, co je vložená do knihy od Julia 
Zeyera, tam je "Rimóni", také velmi důležitá (divadelní) hra... Tohle zpracování hry Tři Králové je prý lidová od 
Prievozu u Bratislavy, asi byla původně míchaná s němčinou... A ani ta A. nevěděla, co to ve skutečnosti 
znamená konkrétně... 

Náhled: Obrazová příloha a další komentáře...
(Příspěvek neprošel moderací Fóra - P.A.Semi » 07 led 2019, 08:51 

Jsou (byli) dnes Tři Králové, tato část je uzavřená... Uživatelské jméno jsem si zaregistroval, aby nebylo 
zneužito... 
Ještě obrazová příloha... 
 
Velmi důležitý graf - předpokládaný vývoj populací od OSN, zde chybí Asie, původně staženo z 
InformationLiberation a upravil jsem ho: 

  
Černá čára je Černobýl Civilizace, nekontrolovaná řetězová reakce množení Afričanů geometrickou řadou (zde 
ho narovnali, ale stoupalo by ještě strměji), ale doplnil jsem tam červenou čáru, která ukazuje, kolik lidí se 
vejde na Africký kontinent - protože už odtamtud začali přetékat. Zároveň oranžová čára jsou Arabové z 
blízkého východu, a i tam bude do konce století přebývat půl miliardy lidí (tedy tolik, kolik je nyní Evropanů), 
než kolik se tam vejde... Podle OSN se vejdou do Evropy prý skoro 4 mld lidí, a odtud je doplní... Již nyní čeká 
po celém světě prý 750 milionů lidí, až budou moci migrovat, až se jim cesta usnadní... Je to ovšem fikce, 
takhle dlouho by se bez populačních katastrof stejně nemohli afričané množit... A ovšem, jistě si umíte 
představit, jaká pravidla tu zavedou zcela Demokraticky, až tu budou Arabové a Afričané mít většinu...? 
 
Extrapolace na další století (jen poznámka, e9 za číslem znamená "miliarda", americky "billion", ale evropsky 
"bilion" znamená americky "trillion", tak mi přišlo lepší uvádět matematický symbol dekadického exponentu, v 
tom zmatek není...) :  
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Pokud si ale světlé lidstvo nechá nalhat, že to všechno zvládnem a uživíme je a zamezíme epidemiím a válkám, 
tak takhle by ten graf vypadal ještě pro 22. století... Modrá čára jsou světlí lidé (Evropané, light people or 
people of light?), a po krátkém pozvolném poklesu to vezmou prudce dolů k vymření... Pokud Druh selže ve své 
obraně, je nahrazen a zničen... Tímhle směrem pro naše děti cesta nepokračuje, musí se to vést jinak... 
Nehledě na to, že ti, kteří vyvíjejí (zkoumají?) Epidemie, žertují o tom, že by se nejradši zbavili Bílých lidí velmi 
brzy... 
 
"Černobýl" proto, že někdo odtamtud vytáhl regulační "tyče" přirozené regulace populace v průběhu minulého 
století, teď to nastartovalo řetězovou reakci, a buď tam tu regulaci vrátíme, nebo se to uvaří a vybuchne... a 
protože "býlí" je plevel, třeba ten z Mt13:25... (see also: Habitat, Habitat destruction - also by activities such as 
the introduction of invasive species... Ecology...) 
Pokud nevíte, jak by vypadala "Demokracie" v území zaplaveném Migranty, viz Šaría, viz South Africa (tam také 
přišli černoši jako migranti až po evropanech) - vyvlastnění bílých farmářů, vraždy a genocida (jedni ji zcela 
popírají (viz), jiní o ní svědčí (zde Australan) (-- nechtějte ale vidět detailní záběry obětí, bylo by vám zle), jiní 
jen vysvětlují: wiki: "The Government of South Africa, and other analysts, as well as the Afrikaner rights group 
AfriForum maintain that farm attacks are part of a broader crime problem in South Africa, and do not have a 
racial motivation." -- tedy že jsou tam vražděni všichni bez ohledu na rasu -- vskutku pěkné zdůvodnění... Dle 
wiki podle Reuters jich za posledních 20 let ubyla třetina - asi leckdo stihnul včas utéct... A podle mapy - pokud 
to nebyl podvrh? - se mapy těch vražd farmářů až kupodivu kryjí s mapou nalezišť nerostných surovin -- jak 
tam ti černoši vyčmuchají uhlí a rudy pod zemí? Prý Británie (tedy anglo-židé - MC Mining?) a Čína (HongKong) 
se tam chystají těžit suroviny... "Prý" - možná jen pomluvy... Jedno ožehavé téma -- viz srovnání Google a 
Yandex - google má pouze ty popírající na první stránce, Yandex má třeba Trump orders investigation... na 
prvním místě...) , hladomor jako v Zimbabwe je zřejmě čeká brzy... (Tedy nejenže černoši tuto civilizaci 
nevybudovali, ale ani ji neumí udržovat v chodu, jak předvedl Mugabe v Zimbabwe, kde se zhroutilo 
zemědělství po vyhnání bílých farmářů...) Toho by se lehko mohli dožít i vaše děti nebo vnuci, pokud se 
nezačneme bránit včas... Kdo by chtěl tvrdit, že tmaví afričané jsou taky lidi jako světlí evropané, inu, býlí 
(plevel) je také rostlina jako pšenice, to se nevylučuje... Afričané jsou vývojově starší typ humanoidů, jak tvrdí 
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antropologové... Viz Principal component analysis of human genetic diversity 
Zejména viz tento : 

  
Geneticky není žádná souvislost (plynulý přechod) mezi Afričany a celou Eurásií, navíc ten vývoj šel jiným 
směrem... (tedy je dost možné, že ten vývoj šel i obráceně, nebo že mu někdo zvenčí pomohl řízeným 
upgradem... Navíc jak Middle-East vede v tomto grafu směrem k Afričanům, je dost možné, že to vzniklo 
postupným zkřížením Afričanů s Evropany? nevím...) 
A viz vysvětlení od Lékaře, co je polygenní dědičnost a jaké by byly zkřížené děti a proč... (Třeba i vysvětlení, 
proč jsou afroameričané mezitím o stupeň dál než afričané... -- tedy pokud vidíte statistiky zločinnosti nebo 
inteligence afroameričanů, tak ale ti, co nám sem posílají z Afriky, jsou ještě horší...) 
Jistě lze ukázat jednotlivce dobré i špatné tady i tam, ale to nic neznamená. Kolektivně jsme lepší morálně i 
inteligencí (a obecně Duchovně) a to se dá změřit statisticky s matematickou zřejmostí, a rozdíl v Historii a 
Architektuře je evidentní též... 
 
Statistika zločinnosti v USA - tam totiž vedou férové statistiky (nejen tuhle, ale ta to dobře shrnuje) i s rasou 
pachatele: 

 
Pouze v opilosti (a řízení auta "pod vlivem") se běloši a černoši vyrovnají... (Zároveň jako ukázka, co všechno je 
v USA "Zločin", co nám tady v Evropě "Svoboda" zatím dovoluje...) 
 
--- 
Obrazová příloha a index obrazovek... -- jsou dost velké soubory, to asi ani nestahujte... 
 
-------  
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Ještě znovu jsem narazil a musím zdůraznit - plány na Třetí Světovou Válku ( WWIII) ( zdroj (až dole pod 
seznamem) se v mnohém mýlí, ale k tomuto má i podrobnosti s odkazy na další zdroje) jsou, aby se Muslimové 
vzájemně zničili se Zionisty, aby Západ zavrhnul Křesťanství, aby mohli Luciferiáni ustanovit své NWO... To 
NWO, kterého se mnozí z vás obávají a jiní ignorují jako pomluvu, tvoří především Luciferiáni (zednáři, 
především Albert Pike v předminulém století cca 1870), viz Dolar a Luciferiánské Oko na Pyramidě, viz 
geometrie W.DC, viz desítky nebo stovky fotek amerických politiků, signalizujících Rohy, jedno Oko atd... Podle 
toho, že zavrhuje a bojuje proti Křesťanství ho poznejte a nedůvěřujte mu... (Je něco jiného bojovat proti 
nešvarům Církve nebo to alespoň ignorovat, a na druhé straně zcela zavrhovat Křesťanství a Ježíše Krista, 
zakazovat křesťanství na veřejnosti nebo na školách (jak se děje v USA) - prý v rámci Svobody Vyznání...?! ) 
Proč to tu zmiňuji? Inu, Extrapolace možného... Prostě takové plány jsou a je třeba o nich vědět a bránit jim 
včas, dříve než pozdě... 
 
Radši bych boj s Jihádisty v Levantu a kolem Eufratu označil za WWIII (Třetí světovou válku) a prohlásil tyhle 
luciferiánské plány za nezdařené, i Muslimové i Zionisté (Izrael) to přečkali, i když tam válčil skoro celý svět... 
 
Nelíbí-li se vám termín Luciferiáni, mně to přišlo jako dobrý nápad... Nehledě na to, jestli nějaký Lucifer 
existuje, ale tihle to (ho?) uctívají. Alternativní pojem je "žido-zednáři", ale ten je z mnoha hledisek 
problematický - zdaleka to nejsou všichni židi a nelze je házet do jednoho pytle. I když každý Zednář je Žid - 
buďto rodem, nebo je jako "čestný žid" prohlášen jen duchovně (ten text jsem viděl, nebudu ho teď 
dohledávat)... Ostatně, dnešní židé jsou geneticky z Chazárie na Ukrajině a v Gruzii, tedy geneticky vpodstatě 
příbuzní jižních slovanů nebo příbuzní turků, a s těmi židy v Bibli nemají geneticky již nic společného... (možná 
Sefardi ano? možná i Kurdové? velkou část z nich (z těch původních) také vyhnal (jméno-nevím) do Iránu... To, 
že jsou Ashkenazi i v Turecku, je dáno jednak tím, že tam přišli, a potom tím, že i Osmané tam přišli z jižní 
Sibiře...) Jenže v USA jsou Zednáři (Free Mason) skoro jak u nás Spolek Dobrovolných Hasičů, je to na každém 
rohu a ti dobrovolníci (ti, kteří jsou tam nejvíc vidět) také mnohdy nemají s Luciferiány nic společného, jen se 
hloupě přidali jako pěšáci ke zlému družstvu... 
 
Jednu další legendu o třech králích jsem slyšel, jak putují pouští a představují si Ježíše, ale když přijdou, 
zklamaně zas odejdou, ale pak se přeci-jen vrátí (je to složitější, něco s pramenem, tohle je zkratka). Jeden 
zkrásní, jeden je vyléčen, a ten starý (ten černý, ale je černý na duši a ne v obličeji -- to v té legendě nebylo) 
omládne... První je mi jasný ( Я - stačí, abyste se lépe koukali), i druhý mi byl jasný ( A - až tam nebude 
vládnout Synagoga a Kartel), ale pořád jsem nechápal, jestli ten starý jsou J. (Ž.) nebo snad Čína? - a teď je mi 
to jasnější, i jak omládne - totiž škrtnutím neplatné historie... ( Talmud je podvrh, a Chazarové nemají s 
Biblickými židy nic společného -- opět pozor na zavádějící zjednodušení - Mafie je tam jenom část z nich, půlka 
je světlá a jen půlka temná, ale oddělit zřejmě nejdou (-- jako první je nutné zakázat zmrzačení osmidenních 
chlapců, tedy bez výslovného souhlasu, a pak snadno pánové na toiletě poznají, koho rodiče nezdeformovali 
pyšnou a lživou výchovou, za jednu nebo dvě generace to může být pryč... -- tohle je zase moje řešení rady od 
Andělů (z fraktálního dne), že (až) "děti budou nevinné"...))... Nevím, jestli to je správné řešení, nebo bude 
ještě nějaké zřejmější...? A ovšem je i čtvrtý král: "Slib Uzdravení" - Talander... To je zase jiná Legenda... 
 
------- ------- ------- 
Ještě že jsem zase cestou kolem televize stihnul aspoň závěr diskuzního pořadu Focus VM, a zrovna o 
desinformacích... (omlouvám se, naštvali mě poněkud...) 
Tedy Média : 
 
Inu, vskutku, leckdo nedůvěřuje médiím, je to určitá zkušenost, protože Důvěryhodnost a Čest se lehko ztrácí a 
těžko znovu nabývá... Vybral si ale hosty vskutku vypečené, prolhaného Generála, politického nájemního 
desinformátora M.R., ale i vědce, který je obvykle moudrý ale někdy pyšný vůči jiným oborům (tu cenu Sisyfos 
jste někdy udělili i tam, kde tomu nerozumíte, nevím přesně, nakolik jste klub a nakolik je to J.G. (nepamatuji 
ten předchozí případ, ale nyní z Wikipedie - jestli a jaký mají nebo nemají smysl astrologická znamení je zcela 
irrelevantní, jestli to je prospěšné použít pro dobrou výchovu dětí (tedy rozumíte-li dobře astronomii, nepříliš 
astrologii - možná je pochybná, ale vůbec ne výchově dětí, pak je arogantní pyšnost soudit metody výuky 
dětí... Opět pozor na to, k čemu se přidáte - to potom máte zkreslenou přezdívku: "to je ten známý astronom, 
který pomlouvá obory, kterým nerozumí" a je třeba jen zčásti správná), i vy jste jim cpali do hlavy ještě horší 
Blud Velký Třesk, a ten naopak škodlivý byl (způsoboval ateismus, odduševnění a pýchu lidstva)... -- 
mimochodem, narození ve "znamení" má minimálně souvislost s tím, v jaké fázi těhotenství měla matka lepší 
přísun slunečního záření, vitamínu D a pohybu na čerstvém vzduchu, kdyby nic jiného, a tohle má vliv na vývoj 
plodu a dítěte - viz Viriculture (!) a nebo viz Anthroposofie - u které je dnes již vidět, že jejich metody výchovy 
dětí jsou prospěšné (z morálního a tvůrčího hlediska, barevnější a čestnější lidé, víc otevření), nehledě na 
případnou fyzikální (ne)oprávněnost... (také nemám rád astrologii) ) )... 
 
A tedy, když mluvili na závěr o zkušenosti s Médii (a proč prý jim lidé nevěří) a že je třeba sledovat zprávy až 
ke zdrojům, tak zmíním, kterým zdrojům důvěřuji nebo nedůvěřuji já, nebude to kompletní přehled, jen co si 
vzpomenu... 
 
Za dost důvěryhodné zdroje považuji: Global Research, celkem věrohodní jsou i {ZeroHedge, Oriental Review, 
Voltaire Network, Veterans Today}, RT (je nejobjektivnější anglofonní médium dávající vyváženě prostor pro 
obě strany (jako při volbě Trumpa, když je prostor pro tři hosty, alespoň jeden z nich byla i za 
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Demokraty/Liberály černoška, když druzí dva byli spíš za Republikány/Konzervativce, ale třeba naopak CNN si 
zve jen samé Liberály a žádné Konzervativce, falešné zinscenované zpravodajství z demonstrací CNN atd) a 
nezamlčující (RT) problémy z východu ani západu ani z blízkého východu, i když výběrem komentátorů 
převážně z řad anglo-saské opozice je více zaměřené na Západ, ale převážně čtu a jen vyjímečně sleduji 
videa), dobrý rozcestník má Rense (pokud si odmyslíte tu jeho Ufologii, ale uprostřed má dobrý rozcestník s 
aktualitami a po krajích prostor pro některé zajímavé autory americké konzervativní opozice (tedy opozice proti 
Kartelu Masmédií), např. Yoichi Shimatsu zmíním - velmi kvalitní žurnalistika), Christopher Bollyn (911! 
souvislosti...), Paul Joseph Watson (InfoWars, Prison Planet), Ron Paul, David Duke a Mark Collett, David Icke, 
Mike Adams health ranger, Oliver Stone, Tereza Spencerová z blízkého východu, Lenka Procházková za naše 
vlastence, Brother Nathanael - i když poněkud komik, Jiří Jírovec, Petr Robejšek, Ilona Švihlíková za ekonomii, 
Paul Craig Roberts, The Sacker, možná Finian Cunnigham a Nikolaj Starikov jak je překládal Zvědavec, Moon of 
Alabama -- obvykle si lecčeho dobře všimnou, Kosa Zostra, Nová Republika jako levicové médium, z německých 
znám trochu Deutsche Wirtschafts Nachrichten (realistická varování) ale už dlouho jsem je neslyšel tak nevím... 
Neon Nettle má zajímavé postřehy, ale občas přehánějí nebo to je hoax, InfiniteUnknown má dobrý přehled ale 
je příliš pesimista v komentářích... Information Liberation za americké konzervativce... Třeba The Forward a 
Jeruzalem Post si mohou dovolit někdy napsat pravdu o židech, aby na ně nebylo hned křičeno o anti-semitismu 
(nálepka, kterou lháři používají často, když si někdo dovolí říct pravdu o židech)... U nás - Parlamentní Listy 
dávají asi vyvážený prostor i tak i tak... Agentura ExanPro má velmi kvalitní rozbory... Jistě jsou i jiná 
důvěryhodná Média i Alt-Média, na tyhle jsem si vzpomněl... 
 
Za zcela nedůvěryhodné považuji: CNN, NPR?, jakýkoliv názor od ADL - jsou jen Defamation League banda 
pomlouvačů a lhářů, leckteré popírání od Snopes - najatých lhářů stavějících se do pozice Soudce Pravdy (nebo 
jsem byl upozorněn jen na excesy?), Atlantic Council - sponzorují pomlouvače pro dmýchání válečného 
bussinessu (ADL,Snopes,Atlantic Council chce prý Facebook najmout jako strážce proti šíření informací mezi 
lidem?!), z Evropských třeba DW (Deutsche Welle) šíří pomluvy a popírá vážnost varování -- ale viděl jsem jich 
jen pár (a i třeba že za němce mají černošku moderátorku, aby si lidé zvykali?)... Obecně k britským deníkům 
nebo BBC jsem poněkud skeptický... NYT a WaPo jsou propaganda, štvali války lživými články, už od začátku 
20. století... Z českých třeba iDnes - bulvár, někdy šíří škodlivé pomluvy a nechutné články (třeba o lgbt) a 
odvádění pozornosti k banalitám... Bristké Listy (od Majdanu 2014 zcela přepnuli a šíří neo-Marxismus (pseudo-
rovnost, fanatické udavačství -- třeba proti českému chirurgovi v Glasgow) a hysterickou rusofobii, pak už jsem 
to přestal sledovat, tak ani nevím, jestli se třeba už polepšili...?) Všichni, kdo dokola omílají nijak neprokázané 
Hybridní Hrozby z Ruska, ale nemluví o Ukrajinských hackerech, o false-flag akcích z Britského MI6 (třeba 
pomluvu "Novičok" (dělat z nás takové "voly", že tomuhle bychom měli bez důkazů věřit, jste přehnali) jako 
zakrytí chemických útoků v Sýrii -- to mělo víc souvislost než jen časovou!), o propagandě z USA a především z 
Izraele (i kdyby nic jiného, B.N. lže o Iránu, jeho nedávná prezentace o hrozbě jaderného programu Iránu je 
plná podvodů -- jenže problém není jeden politik, který lže proti svému rivalovi, ale všichni ti žurnalisté, kteří to 
nekriticky převezmou a nezajímají se o detaily, i když to je záležitost extrémní důležitosti, z níž může vzejít 
světová válka, kdyby Izrael vyprovokoval Západ k útoku na Irán, jako předtím na Irák a další...)... Kdo jako 
hrozbu chemických zbraní v Sýrii mluvili o Assadovi a zamlčeli Jihádisty, i poté, co bylo dost prokázáno, že za 
všechny nedávné chemické útoky v Sýrii mohli Jihádisté, třeba po výpočtu možných trajektorií... Kdo o Aleppu 
nejdřív referoval, ale zmlkl tím okamžikem, kdy měli k dispozici zprávy od osvobozených lidí... Kdo lžou o 
rebelech v Sýrii jako o Demokratických Silách (na těch jihádistech _nic_ demokratického není! Demokraticky a 
to přesvědčivě byl zvolen Assad.) a zároveň nezmíní názory tamních Křesťanů... "Bílé přilby" v Sýrii jako 
propagandistický oddíl al-Nusry, je tolik svědectví o jejich video-podvodech (kašírovaná zranění, stejná dívka 
zachraňovaná ze sutin na různých místech, kamarádíčkování s al-Zinki řezajícími hlavy i dětem, a třeba chlapec 
v oranžové sanitce - ta ikonická fotografie - jaksi už nezmínili jeho pozdější svědectví o tom, jak to probíhalo)... 

 
Z Českých médií - ČT dost lhala 2014-2016, ale napravili se, nyní akorát neříkají všechno, a vyváženost názorů 
od zvaných hostů není nebo je jen zdánlivá... (Ostatní televize u nás nemají moc propracované zahraniční 
zpravodajství, nebo jsem si jen nevšiml...) Zvědavec si vybírá poměrně slušné zahraniční zdroje, Nová 
Republika jako levicové Médium je podstatně lepší než Britské Listy - neomarxističtí lháři... 
 
Generál dostal (ve Focusu VM) z publika správný dotaz - jestli je možné ospravedlnit desinformaci vlastního 
obyvatelstva pro posílení vlastní obranyschopnosti? Ano, toto je jediné, čím se snad dá částečně ospravedlnit 
desinformování vlastních občanů... (Ale jistě je lepší nedělat takové věci, které by bylo potřeba zakrývat 
desinformacemi!) Generál (který často šířil desinformace dřív) ovšem v odpovědi lhal, že oni jedině pravdu, to 
prý je nejlepší... Inu, dobře slouží těm, kdo je najímají, pro prospěch zbrojního průmyslu... (Leckdo se mohl 
mýlit, ale jeden z bývalých vrchních generálů NATO by měl mít dost přehled, co by tam jinak dělal...?) 
 
Na Bristké Listy jsem se podíval, je to stejná odporná žumpa lží a pomluv jako předtím... A jak postupně 
koukám na zkratky článků, tak třeba tenhle článek mě zaujal tím, že tam nebyl uveden autor ani zdroj - inu, 
otevřel jsem, abych se podíval, kdo tyhle bludy a lži šíří - je to prý rozhovor z rádia BBC... A uvnitř to je přesně 
jak i ve zkratce, bludy, lži a nepodložené pomluvy... Přesně jak jsem si myslel, nejméně důvěryhodná jsou 
britská média... A sotva si umím představit ještě horší desinformační a jedovaté médium u nás než BListy... 
A ovšem, rádiové a televizní show jsou výborný prostor pro šíření ne-zdrojovaných bludů a pomluv - takové 
jedině po dobré zkušenosti s tím, kdo tam mluví, brát to jedině jako názor někoho, nebo upozornění na 
informaci k dalšímu ověření, ale ne jako daná fakta... 
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Leckdo, třeba v tomto článku (BBC-BListy) nebo z Aliance, šíří blud, že se Rusko snaží destabilizovat Evropu až 
k rozpadu. Můžete to něčím doložit? Nebo jsou to jen prázdné a nepodložené pomluvy... Samozřejmě se Rusku 
vyplatí stabilní odběratel plynu, stabilní partner k dialogu a ne rozhádané a v Chaos uvržené sousedství... Nikdo 
nemá prospěch z Chaosu ve svém sousedství... Inu, ale má to určitou souvislost - lidé, co porovnávají více 
zdrojů i z východu i ze západu, sotva mohou přehlédnout vznikající totalitní diktaturu Brusellu, že nás spolu s 
OSN zradili (a ovšem, i ti jsou jen převodní páka, mám zmiňovat, odkud to pochází?) a vystavili hrozbě záhuby 
pomocí migrantů, a snaze vytvořit další Globální Říši z národů, které ale mají svou nezaměnitelnou historii a 
kulturu, narozdíl od těch tří velkých Říší (Č,R,U)... Dokud Evropa zůstane společenstvím bratrských národů ke 
vzájemné pomoci, budiž, ale když bude chtít setřít hranice a specifičnost a vytvořit bez-kořenný monolitický Lid 
(bez kořenů a specifičnosti v kultuře, jazyku, historii, legendách, etniku, rase - genofondu), je náš zhoubce... 
Takže není to Rusko, kdo chce destabilizovat Evropu, ale je to sebeobrana Evropských národů, tedy kromě těch 
lidí, kdo nesledují skoro nic a věří mas-médiím (MSM - main-stream media) establishmentu... 
 
A ovšem - každé z těch médií se může zhoršit nebo zlepšit - je vždy třeba porovnávat více zdrojů, a leckdy stačí 
i titulní stránku, všimnout si, co jinde zamlčují... Aktualizujte svou Důvěru včas... 
 
--- 
A ještě Huawei - dokud nikdo nic nedokáže, jsou to jen pomluvy. Čína je podle mě o dost čestnější zdroj než 
Google (viz politická interference Google proti Alt-Médiím, Alex Jones je jen špička ledovce...). A ovšem každý 
výrobce takového zařízení, pokud se to může aktualizovat nebo nahrávat další software, by vás mohl 
"bodnout"... Tedy je pochopitelné, že vás varují před někým, s kým vedou obchodní válku. A Čína je nefér 
konkurent našeho průmyslu a řemesel (i když pro naši malou zemi jsou nefér konkurent i ti ze Západu v 
některých odvětvích). Tedy pokud vás chtějí přimět k podpoře spojenců (nákupem od nich) a k ukončení 
podpory rivalů, budiž, ale měli by to dělat čestně (buď to férově vysvětlit, nebo zavést ochranná cla) a ne 
lživými pomluvami, nebo ať je něčím reálným doloží... Až příliš si tu zvykli vést lživé pomlouvačné kampaně, 
když se jich nikdo nezeptá na důkazy a leckterý občan to bez důkazů spolkne... (Jenže třeba údajné Ruské 
vměšování do voleb uvedením ukázek reklam na Facebooku, a zároveň nezmínit, že to bylo jen méně než 
procento reklam tam, také není fér... Nebo uvést jen Cambridge Analytica pro Trumpa a neuvést opačným 
směrem Shareblue, najaté trolly Correct the Record etc...) 
 
------- 
Ale připoměli mi (iDnes, nekritickým článkem) zmínit Jógu - často asi prospěšné pro Tělo, ale občas prý 
škodlivé pro Duši (četl jsem, statistiky, už nevím) - zřejmě protože upadají do Pýchy, a nahrazují tím veškeré 
další Duchovno? Pozor na cesty k dokonalosti, které by vás přiměly opovrhovat normálními lidmi a považovat se 
za nadřazené... Jóga je lepší sport, ale vytahovat se kvůli tomu nad jiné sportovce nevede Duši dobrým 
směrem... Čím jste v něčem lepší, tím víc si musíte dávat pozor na Pýchu ve své mysli... 
Možná to souvisí s tímto: A series of studies carried out by psychologists at the UC Berkeley showed that 
paradoxically, the more intensely people value and pursue happiness as a distinct goal, the more likely they are 
to display symptoms of unhappiness, anxiety, loneliness and even depression. 
 
------- 
Ještě o dětech - do asi 12-14 let se dítě neumí samo odtrhnout od počítače nebo televize, nemá dosud pevnou 
vůli. U takhle malých dětí je třeba odměřovat čas a včas je přerušit, aby také nějak žily nebo se učily... Malé 
děti 2-3 roky by měly brát plastické věci do prstů, ne pouze sahat na plochou dotykovou obrazovku... Jsou 
různá vývojová období, kdy by dítě mělo nebo nemělo něco dělat, na to jsou odborníci jiní, a mnohdy jsou ta 
pravidla nerozumně rušena... 

Odkaz na zkompletovaný dokument, obrazová příloha zde chybí...
Příspěvek od P.A.Semi » 08 led 2019, 02:53 

Obrazová příloha (grafy) a výčet různých Médií byla označena za desinformaci a zamítnuta... (Zřejmě 
moderátorem...) (A ovšem nejsem si vědom, co z toho byla desinformace. První dvě části byly celkem 
ozdrojované, a výčet Médií byl dost jasně uveden slovem "považuji"... -- a nepsal jsem tam kde-koho na co 
jsem narazil, ale ty, se kterými mám dobrou nebo špatnou zkušenost... Třeba letos jsem tolik nečetl, jen 15 
web-stránek denně v průměru, loni 27 web-stránek denně v průměru, i když něco z toho je opakovaně uložený 
stejný topic ve fóru, na druhou stranu někde čtu jenom úvodníky v přehledu hlavní strany, takže je zvlášť 
uložené nemám... A ovšem v tomu Focus VM právě uváděli, že je třeba sledovat zprávy ke zdroji, a zároveň s 
tím tlačili různé desinformace, tak mi přišlo podstatné uvést, které zdroje považuji za důvěryhodné, ale v 
případě polemiky o konkrétním to asi mohu dohledat přesněji - prakticky vše, co čtu, si ukládám a archivuji... 
Jen s Televizí je problém, že když si to nezmáčknu na foťák, tak už si nepamatuji, kdy to zrovna vysílali, a těžko 
se to v iVysílání hledá... Něco už jsem ale takhle podle fotky a jejího času dohledával, třeba T.Halíka...) (Jestli 
jsem nedoložil, že ČT lhala v 2014-2016 (ač si myslím, že dnes je to již lepší), tak viz stiznost.wordpress.com a 
poslední bod "Proč tato stránka?", text v PDF má 497 stran, nevím ale, jestli je kompletní... Dohledávat různé 
věci, co jsou jenom na obrazovce, je těžké...) (Jestli má být desinformace ten graf, co jsem stáhnul v obrázku s 
názvem "worlds-most-important-graph-...", s předpokládanou křivkou populačního vývoje od OSN, tak ten 
mám v různých dalších verzích z různých zdrojů podobný, někde je třeba i s tou Asií... ale je to prostá 
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matematika, když je někde fertility rate 7...) (Ještě ten Focus VM - stáhl jsem si aspoň titulky, když mi to 
uniklo... * Donald Trump - "na Donalda Trumpa přišlo méně lidí"(jako volit??) -- ne, vy nemáte přehled o 
rozměrech volebních podvodů v USA! Kolik milionů nelegálních imigrantů volilo, jak volební automaty 
přehazovaly hlasy (jsou videa, kliknete na dotykové obrazovce políčko a zaškrtne se jiné), jak v NY objížděly 
autobusy s černochy volební místnosti opakovaně volit, protože nemají žádný volební průkaz -- jsou zprávy z 
různých zdrojů, je natočené video, kde to funkcionář dnc přiznává... Falešné mail-in votes třeba v Nevadě 
(obeslali je zpátky, polovina dopisů se vrátila jako nedoručitelných). Falešné volební místnosti v "primárkách" 
demokratické strany (Seth Rich), pomocí kterých podvodem vyšachovali B.Sanderse... Rally Donalda Trumpa na 
plných stadionech a falešné jen-pro-kamery skoro prázdné tělocvičny s Hillary Clinton (spousta fotek) - ty o 
tom dobře vypovídají... V reálu bylo pro Trumpa více než 60% populace (odhady několika američanů nezávisle), 
možná i víc, možná i o dost víc... Ani tak masivní podvod těm gangsterům okolo Clinton nepomohl... 
Desinformace a FakeNews jsou to, co šíří americká mas-média a tady to jenom papouškují bez dalšího 
ověřování... A ovšem, ještě že mají v USA systém volitelů a pevně přidělené počty hlasů na jednotlivé státy, 
stejně jako má EP v Evropě, takže ani mnoha-milionový podvod třeba ve státě California jim nepomůže ukrást 
víc, než jejich přidělených 55 volitelů... * Krym " 00:06:12 Tančí se podívat na důvody, které ruská strana 
uvedla , 00:06:17 proč vtrhla na Krym ." - zřejmě Romancov? (v titulkách není jméno). Tohle je Lež. Sprostá 
Lež. Rusko nevtrhlo na Krym. Tam byli ruští vojáci legálně na základnách na základě smlouvy o pronájmu, nikdo 
nikam nevtrhl, místní obyvatelé sami rozhodli v referendu, vypsaném místním parlamentem, zcela 
demokraticky a přesvědčivě (a nejen že všichni rusové žijící na Krymu, ale i nadpoloviční většina z tam žijících 
ukrajinců!), a ruští vojáci pouze udržovali klid u voleb, jak dělají i leckde jinde, třeba ve Francii. Tady vám 
unikly zprávy, jak byly třeba zmasakrovány stovky (asi 300) Krymanů, vracejících se z Majdanu v Kievě... (četl 
jsem výpovědi, a bylo jich víc, to ale asi nemám uložené...) Na Krymu měli opravdový strach z fašistické junty v 
Kievě... Naopak srovnejme se Španělskem a Katalánskem a téměř fašistickým zabráněním referendu... * 
Předtím, diskutují Hitler a napadení Polska ... I to máte poněkud zdeformované po-válečnou propagandou... 
Jako kdyby se nic nedělo předtím v Gdaňském koridoru, britové vyjednávající s Polskem i s Hitlerem... Když 
historii začnete až 1.9.1939 těžko doložitelným tak-nebo-tak incidentem, ale vůbec se nepodíváte, co se dělo 
předtím, máte dost zkreslený dojem... * Evropská koncepce boje proti falešným zprávám je (resp. může se 
snadno stát, až ji zavedou do praxe) Cenzura srovnatelná s Bolševickou Totalitou, ale znásobená novými 
možnostmi dohledu a cenzury... * prý Ruské desinformace - " který měl údajně pocházet z Kyjeva Majdanu a 
on to byl občan Minsku " - tuhle zprávu neznám... Majdan je náměstí a nikdo tam nebydlí...? Že by občan 
Minsku nemohl být na Majdanu? -- Proč vám ale neřekla Televize, že právě nyní na Ukrajině se pod Pravý 
Sektor začínají formovat jihádisti ISIS z Čečenska , aby bojovali proti Doněckým Rusům? * Demokracie 
"00:18:03 Stačí se podívat do Ruska " - Rusko je zcela demokratické, je mnohem demokratičtější než Evropská 
unie. Jen tu média šíří nepodložené pomluvy... "00:17:57 Existuje to tam na papíře, ale v realitě to příjemné 
není. " -- je nepodložený blud a pomluva, přesně ten typ "desinformací". Navalný není argument, a ovšem i ten 
dopadl o dost lépe, než ve Francii Žluté Vesty... Nebo jak zacházejí v Německu s příznici AfD - tam to ale dělá 
vláda jen okrajově, víc za to mohou neo-marxističtí aktivisté... "00:18:46 autoritativní režimy jako Čína a 
Rusko " -- u Ruska je to nepodložená lživá pomluva... Rusko je mnohem méně autoritativní než Režim v USA... 
(a ovšem Byrokracie v Evropě již zavedla třeba loni pravidla, která jsou horší útlak svobody slova než v Rusku, 
jen je zatím neprosazuje...) Šíří tu (ve Focusu) ničím nepodložené nálepky, ustálenou propagandu, na kterou si 
tolik lidí již zvyklo, že si odvykli o tom přemýšlet... A mnohem lepší demokracie je i v té byrokratické Evropě, 
než v USA -- víte, co je třeba "ballot harvesting"? Gigantický a nechutný volební podvod, kdy týden po volbách 
přinesou aktivisté vyplněné volební lístky v krabicích a otočí výsledek voleb... (stalo se loni v California) Když již 
měli k dispozici seznam, kdo k těm volbám nepřišel, je tak pravděpodobné, že to zfalšovali (tohle tam nikdo 
nerozporoval, rozporovali to z jiných důvodů, ale měli i z tohoto...)... Mail-in votes jdou falšovat, navíc Kdo je 
sčítá a kdo to kontroluje?! Notářsky ověřené výpovědi o falšování voleb na Floridě... Navíc právní bitva loni po 
senátních volbách na Floridě, někdo chtěl po volbách přivést celé auto volebních lístků a otočit to... Právníci z 
jedné strany, proti nim právníci od Trumpa... atd atd... U nás v Čechách máme dobrý systém, který se dá 
ověřit, a proto se nedá zpochybňovat, to v USA nemají...) * " 00:19:50 Nevím o nikom tady v Evropě, ... * 
00:19:53 ... zamýšlel v nad tím, * 00:19:56 že převezme čínské učení do svého hodnotového rámce. "tak to 
ještě nevíte o cenzurních mechanismech Google, které původně vyvinul pro Čínu, ale nasazuje je proti 
Západním konzervativním křesťanům (spousta zpráv od postižených), a které si v podstatě vyžádala i Evropská 
unie novou legislativou loni z podzimu viz - prý proto Extremistům, jenže to je příliš vágní pojem... Bolševici 
také jen bojovali proti "extremistům" a "podvratným živlům"... Takže jak čtu úvod (titulky Focus VM), nijak 
jsem se nezmýlil, když jsem mluvil o prolhaném Generálovi a nájemním politickém desinformátorovi... A že 
televizní nebo rádiová debata je excelentní prostor pro šíření nepodložených a nezdrojovaných bludů a 
pomluv... Minimálně si tam nepozval vyvážené hosty z obou stran názorového spektra... A víte, je to dost 
podstatné , právě od takovýchto pomlouvačů a lhářů tu bude potřeba média očistit... Nestačí, že si to půl 
národa šušká ve fórech, bude to potřeba říct hodně nahlas... 
 
Nicméně, měl to být poslední bod včera (post 49=7*7) v této sérii před jejím uzavřením, a nebyl nepodstatný... 
(Ve zkompletovaném znění je text vložen z posledního "Náhledu" před odesláním...) (Psal jsem ten kus včera 
přes 10 hodin a nevyhodím ho, není nepodstatný...) 
 
Aktuální zkompletované znění je k dispozici zde: aktuální nebo původní (možná tam ještě upravím 
formátování?) (Děkuji za název textu, nevěděl jsem, jak to pojmenovat, když ta předchozí kniha už měla v 
názvu "Další"...) 
 PDF verze bude k dispozici později (propojení hyperlinků jako cross-reference v ODT mi bude chvíli trvat). (A 
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nepředpokládal jsem, že tu do fóra online napíšu text v rozměru Knihy... Nějak se to prostě tak vyvinulo...) 
(Originál je v tomto fóru, kontrolní náhledy mám, jestli si to tu necháte nebo smažete, je na vás... Připouštím, 
že to zabírá asi dost místa v databázi...?) 
(Nadělal jsem v tom zmatek, to se omlouvám... Není to přehledné, opakuji se... Když něco takového vznikne 
během cca 2 týdnů, je málo času na korektury atd... Navíc takhle psát přímo do fóra má tu nevýhodu, že ze 
včerejšího zápisu už nejde škrtat...) 
Je k tomu předchozí diskuse na Evangnet (tam ale spíš trochu o křesťanství a o něco víc o lgbt...) 
 
Původní topic v tomto fóru, na který jsem navázal, v textu není. Pokud někdo z těch, kdo byli tak laskaví, a 
položili mi dotaz, ale nechce, abych jeho text uvedl ve výstupním dokumentu, nechť mi prosím vzkáže... 
 
 Aktuální timestamp (letní čas): 6eb1376dbc770afe02f0905e31302192 -- 08.01.2019 03:26 104 459 
Md5_190107b.log 
 
S pozdravem 
P.A.Semi -- πα½ -- 2019-01-07 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Nový příspěvek od Lukas.Blazej » 08 led 2019, 11:37 

Forum je pracovním nástrojem České pirátské strany, ne osobním deníkem o tom, kdy jste „začal obdivovat 
krásu žen“ nebo co jste měl jako dítě v pokoji na zdi. Vzhledem k tomu, že máte vlastní webovou stránku, 
důrazně Vám doporučuji vkládat další příspěvky tam, nikoliv na zdejši forum. 

Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
Příspěvek od P.A.Semi » 09 led 2019, 06:45 

Lukas.Blazej píše: ↑ 
08 led 2019, 11:37

Forum je pracovním nástrojem České pirátské strany, ne osobním deníkem ... 
... obdivovat krásu žen ... ... vlastní webovou stránku ... 
... důrazně Vám doporučuji vkládat další příspěvky tam, nikoliv na zdejši forum. 

Omlouvám se, že jsem vaše fórum neplánovaně použil jinak. 
Text je zřejmě uzavřen a v tomto stylu již pokračovat zřejmě nebudu... (Nicméně považuji za slušné vám takto 
odpovědět...)  
Není to deník, je to online Kniha... Nepsal bych o sobě (a zejména ne tyto detaily), kdyby to nebylo důležité, 
třeba kvůli hnutí #metoo, kvůli kvótám a lžím o rovnosti, a kvůli důkazu μC-DNA... (A ovšem, jste mladý, za 
dobrý svět i pro vaše děti tu bojuji... A ovšem tato část s "vyprávěním" je jen závěr, to podstatné je předtím, a 
protože jsem mezitím zjistil, že to právě takto je potřeba... Až si to přečtou, budou feministky křičet, že to je 
"misogynie" ... Není, ale je to láska i respekt k ženám i mužům... A ovšem je to tu de-facto i politická 
proklamace... Pak také je to tam pro zdůraznění, jak důležité je, jakými hračkami a knížkami nasměrujete děti 
do života (a tedy, když už až ke kořenům - první nahou ženu jsem omylem potkal matku v noci cestou na 
záchod a poprvé se dotkl intimně malé sestřičky když spala, ani se neprobudila, asi to všechno pak byl 
karmický trest, protože tohle se fakt dělat nemá! To ani netušíte, jak jedna událost v dětství pak nasměruje 
postupně život v dospělosti... Nebo jak se dodnes bojím plavat v moři, když jsem příliš mladý viděl v 15 letech 
film Čelisti - to má být až od 21 let...!) -- někdo třeba dítěti vrazí do ruky dudlík- mobil: "neruš mě a najdi si 
sám, kdo tě z Internetu nasměruje do života"... (dudlík se dává dětem, aby nekřičely a nezlobily, a nyní 
odrostlejším batolatům některé pak dávají Mobil ze stejného důvodu, aby nezlobily a nerušily, jenže jim tím sice 
dají Hračku a Zábavu, ale seberou jim Dětství...) Jenže v jednom návodu pro toto dílo ( 13.5žKMM - ta číslovka 
tam není vůbec náhodná (nemohl tam dát přesnější číslo, vyjadřující alespoň dva nebo více významů), a ovšem 
 Zamoniah (jsem si také všiml až zrovna teď, když jsem si tu knihu v google a wiki vyhledal, i když tenhle זמניה
význam tam zrovna nerozebírají, i to je jak "k.m.u.s." a stačí zahlédnout... Když jsem to tehdy četl, neměl jsem 
slovník a uměl jsem hebrejsky sotva louskat písmenka a znal jen první řádku Bible zpaměti, zkratku 3 אמש ze 
S.J. (a to jsem dodnes myslel, že to je ze středověké Prahy... taková vysoká úzká kniha to byla, možná ji ještě 
někde mám, učil jsem se podle ní malovat hebrejská písmenka tuží a plochým perem v roce asi 95-6... a jak 
jsem si teď dohledal ve wiki, druhá úroveň té abecedy (pamatoval jsem si jen, že to je 7 písmen) pod zkratkou 
Trojice je tam בגד כפרת "zrada očist~odčinění" "treachery of atonements~purges", ne nadarmo to připisují 
rabínovi "Podvod syn Josefův" "Deception~Deceiver~Supplanter son of Josef" רבי עקיבא בן יוסף

r

 nebo עקיביה ? 
(říkám mu spíš "Zrádce Boha" ("Insidious,Deceitful" H6121), asi se mi tam dostal ten "Bůh" do názvu 
omylem...?) , zřejmě hlavnímu z autorů Talmudu - to jen na vysvětlení, proč říkám, že je Talmud proti Bohu a 
Křesťanství... wiki: "Rabbi Akiva was a leading contributor to the Mishnah..." (Mishna je asi hlavní  součást 
Talmudu...), ale jako hlavní editor Talmudu je prý spíš "Princ Juda" (Juda ten Pozvednutý, יהודה הנשיא, 
wiki/Judah_the_Prince), který se prý narodil ve stejný den, když rabín "Podvod syn Josefův" zemřel? -- kmus... 
na tohle pozor, byla to zlá desinterpretace, nebo varování...?) a nápis kolem kříže na Karlově Mostě, a byť 
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nechápajíc i významy z K.)... A to jsem ani nevěděl, co ten Modrý Medvěd má na obálce v originálu...) jsem 
dostal instrukci nebo potvrzení, že nakonec mám "vyprávět příběhy", což moc neumím... Nestylizoval jsem se 
do této postavy, prostě se mi ta kniha líbila, je asi moje nejoblíbenější z oblasti beletrie, a poslední, co jsem 
(před skoro 10 lety) četl papírovou knihu od začátku do konce sekvenčně (nyní čtu na počítači (přestěhoval 
jsem se, není tu knihkupectví a nemám doma prostor na knihovničku, zas nemusím čekat, jestli a kdy to tu 
vydají v překladu taky), ale v dětství jsem četl knihy hodně, to dětem doporučuji víc!), ale prostě když to přišlo, 
některé pasáže jsem poznal... jenže tu knihu mám někde v krabicích a nemůžu se dojít podívat podrobněji, co 
mi tím chtěl autor vzkázat... ale jako i jiné knihy, prostě se to zapíše do duše... (Třeba ta dvanáctá kapitola, 
souboj největších lhářů, je Masmédia proti Anonymous (a AltMédia), a já jako jeden z hnutí Anonymous jsem 
ale opravil jejich chybu a shrnul to do zkratky, řešení "černá" nebo "bílá" není použitelné, je nutný 
"kompromis"... A ovšem tahle kniha 13.5ž má otevřený konec, nepíše se tam, jak to má pokračovat... Předtím 
kapitola, poutníkům za "Anagrom Ataf", jsem poukázal na nová pravidla - běžte se zeptat A.J. a na A. 
(křesťanskou Antropo-sofii) v moderním pojetí, na mysterijní hry a na výchovu Dětí duchovně, protože tady 
jsem poznal zlatá jablka... Já na tohle nejsem odborník... První kapitola, ani jsem si nepamatoval ty piráty v ní 
(už nevím, bylo to něco s lodí), ale já jsem z micro-chimerické části (předchozí manželství mé matky) i dítě z 
lodníka-rošťáka) K tomu "text je uzavřen" - sliboval jsem tu časově omezený "happening" nebo "demonstraci", 
a mám termín, a již jsem ho i překročil (snad těch pár dní až přes 3K nevadí?), já jen nevím přesně, jak to 
formulovat dál jinam... A nejsem dobrý spisovatel a nevěděl jsem, co napsat na závěr, jeden závěr jsem si i 
připravil (věta o hřišti), když jsem to stříhal, je někde uprostřed textu, ale aspoň mě několikrát přiměl přerušit 
rozvláčné téma... Další text na závěr (to se pozná) už tam je předtím, tohle už jsou jen dodatky... (-- Jdu se 
navečeřet, zapnu si k tomu televizi (nikdo jiný na mě za celý den nepromluvil ({aha - vlastně ne, ještě mi 
mladičká vietnamská češka u pokladny řekla: "je to všechno?" a už nevím jistě, možná řekla i "dík", když mi 
vracela na zaokrouhlenou cenu, aha, vlastně u "sýrů" mi její otec ještě říkal "ješte neco?" i když ví, že u tohoto 
pultu nic jiného nekupuji... aha, v poledne mi volala máma kvůli nějakému dopisu, co jí přišel... moc to 
zjednodušuji, když "nepodstatné" věci vypouštím...}) ) a tam zrovna Focus VM (což když jsem ho včera 
pomlouval - jenže je to oblíbený a dobře udělaný pořad, jen bylo nevhodné, jak ho předevčírem (asi to bylo ze 
záznamu?) desinformátoři použili pro informační válku s podrazem a zesměšňováním lidí, kteří vidí dál než na 
jejich média establishmentu... (A jinými slovy říct : "pokud nám nevěříte a rozšiřujete (00:18:27) neověřené 
hoaxy z alt-médií, jste naivní hlupák a budeme vás z toho muset léčit případně i cenzurou (00:21:54)" a 
zároveň k tomu názorně předvést, jak je televizní debata excelentní prostor pro šíření nezdrojovaných lží a 
pomluv, tedy "zdrojovaných" jen tím, že tohle v mas-médiích establishmentu říká kde-kdo... Nejen mě to 
urazilo a naštvalo, ale je to nebezpečné proti Lidu a proti Pravdě... A ovšem nás tady Bolševici naučili "číst mezi 
řádky", takže i když to řeknou "jinými slovy", tak význam je zřejmý i tak... (A kdyby mě RT neupozornilo, ani 
bych si nevšiml, že se začínají přeskupovat jihádisti ISIS na Ukrajině proti Donbasu... -- jen z toho zatím 
neumím posoudit rozsah, třeba kolik toho znamená "batalion", když o tom sotva někdo další kromě RT aspoň 
něco napíše, ale viz i ty Times.co.uk, není to jenom desinformace z RT, to jen všichni ostatní se radši dívají 
jinam...) ) Jinak je ale tenhle formát F.VM velmi dobrý, a není to boxovací aréna, jako jsem také viděl u 
bulvárních televizí nebo pořadů...) a probírají téma "prokrastinace" (cca 21:30 zimního času dnes), musel jsem 
si to najít v google, co to slovo znamená (možná ho tam vysvětlovali předtím)... Přesně ten problém teď mám 
(odkládám důležitou povinnost)... a téma "digitální nomád" - tohle v podstatě jsem také, jen jsem při tom 
doma v chalupě v podhůří (když kolegové pracují v práci - a ovšem z hlediska "kolegiality" a lidských vztahů je 
lepší být v práci s ostatními), cestoval jsem už dost...) Další off-topic - šel jsem zas kolem televize (ale 
normálně ji vypínám a šetřím proud): Útok Komise a EP a zákon o střetu zájmů proti Agrofertu a AB (a jak tam 
reportér L.D. řekl, že to je důležitý Precedent a budou podle toho rozhodovat i příště) je útokem proti Svobodě 
a Demokracii, snahou vytěsnit nezávislé podnikatele z transparentní účasti na vládě, aby byl větší prostor pro 
Strany, zejména neo-marxistické, sponzorované Oligarchy (třeba "Zelené", pokud jsou sponzorováni OSF, což 
nevím ale odhadoval bych to... (dohledávám, nepíše se to, jen wiki/Open_Society_Foundations v sekci " Further 
reading "třeba píše: "... has also funded opposition parties in ... "(ale jen v "banánových republikách", kde to 
nevadí prozradit otevřeně), ale tuším Nigel Farage to zmiňoval, kolik poslanců EP prý sponzoruje... (a když ještě 
podrobněji v "DC Leaks" (jenže ty jsou zase zaměřené především jen na ty "banánové republiky" jako Ukrajina 
nebo Moldávie), možná naopak GS-OSF podporuje Levici proti Zeleným...? nevím, byl to jen příklad, Farage o 
tom mluvil... Když tedy ještě víc do detailu, mezi "Advisers" zmiňuje OSF i Dominic Zganiec s diplomovou prací 
o "renewable energy" v Německu (jestli to je ten samý?), a ovšem organizátorku feministických akcí Elvira 
Hernandez a různé komunisty ze západní Evropy, asi ne ty naše... ono se to těžko dohledává - před časem jsem 
to dohledal u nějaké naší "NGO" neziskovky, snad asi ČvT - nevím jistě, ale bylo to přes prostředníka, tedy 
nějaká nadace ze sponzorů té neziskovky měla sponzora OSF - už si to nepamatuji...) ) pokud je podmínkou 
zvolení drahá Kampaň, není možné to dělat nezávisle "odspodu", zejména když se Alternativa drobí mezi 100 
různých "hnutíček"... tedy "být sponzorován" ještě není problém, ale pokud to bude jediná volba, byl by to 
problém, protože tihle Oligarchové si tak vybírají, koho budou sponzorovat) netransparentně... Jistě je lepší, 
když je podnikatel (DJT,AB,PP-Рошен...) ve středu a před kamerami, než když tajně lobbuje ve foyer (i když i to 
je v rámci Stavovského vyjednávání asi potřeba) nebo na obědě, nebo když udílí pokyny telefonem... Ale ovšem 
pokud by to (vládnoucí podnikatel) zneužil pro vlastní prospěch, je potřeba ho chytit (kontrolní úřad, aktivisté 
přes foia) a funkce zbavit... Jenže od určité úrovně majetku jsou nějaké "drobné" dost zbytečné na to, aby si 
kvůli tomu špinil čest... (A ovšem není ani tak problém zneužívat nadměrně dotace, ale je problém, kdyby si 
nastavil prostředí v ekonomice tak, jak ho to zvýhodňuje a jiné znevýhodňuje, což ale se těžko vytýká legální 
cestou... Viz třeba Macron, účetní od Rothschildů, jak nastavuje pravidla proti Lidu a ve prospěch Oligarchů, 
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nebo alespoň na tohle si tam francouzi stěžují...) Tedy ať kontrolují a dělají audity, to je dobře, ale ať nedělají 
zákony, které by obecně vyloučily podnikatele ze svobodné demokratické soutěže... Je to takový dost paradox, 
když tu prý máme tu Kapitalistickou Demokracii, ale Kapitalista se nesmí Demokracie účastnit na té 
Transparentní straně? A ovšem jistě je dobré, když je Kapitalista ve vládě zase vyvážen nějakou Levicí a dobře 
Kontrolován... Především pozor na neomezenou vládu jen jedné strany ( side ) spektra... A ovšem klasické 
Strany ( party ) mají zase víc prostoru ke vzájemné diskusi jejich členů a není to řízené na povel shora... A 
ovšem Opozice (nebo tichý partner v Koalici) má význam, jen když je alespoň trochu Konstruktivní, a je dobře, 
když vládnoucí Strana musí vyjednávat Kompromisy... Ať z té nebo z té strany spektra... ) (Tedy jen 
podotýkám, není to "můj milý deníčku" ani zbytečné trollování... Zatím nedoceňujete, jakou ten text bude mít 
Váhu... Ani já jsem to tak neplánoval, to bych se od začátku lépe rozmýšlel (a nenapsal bych nic nebo ne včas), 
prostě jsem přišel upozornit (Lid) na ty plány Luciferiánů (tedy migranti a nadcházející genocida v plánu za dost 
dlouho zatím - i když to jsem mezitím tady pochopil jinak...) a kvůli "Irlmaier countdown" 
(>>195606660,>>181366873 archive.4plebs.org pol thread -- aha, korektura k předtím: není tam 2G postů, 
ale jen 200M, to zas jako programátor neumím do 10 počítat číslice...) a "Žlutým vestám" a "NIAC Study 508" z 
prosince... Ale upozorňoval jsem tu předem, že to bude mít Publicitu... Zatím to skoro nikdo nečte, lidé spí 
(M256,M2631,L1238,L1734 - taky jsem to předtím nechápal)...) 
 
Připouštím a i zdůrazňuji, že takto používat fórum není slušné... (V tom nechci být špatný příklad ostatním... 
Nicméně jsem tu neotravoval cizí diskusi, ten jeden topic, kam jsem vstoupil, neměl diskusi, ty další jsem 
založil sám (nebo tak byl inteligentně přesměrován moderátorem) a nezakládal jsem jich zbytečně moc, abych 
jinou diskusi nevytěsnil z první stránky fóra... (tomu se někde říká "sliding") Na svou omluvu i uvádím, že ten 
topic, kam jsem začal psát, měl nahoře červeně "Pravidla fóra", kde to nebylo uvedeno, a až pozdě jsem si 
všiml odkazu na "Pravidla fóra" dole, kde se uvádí, že se nemá psát víc textů za sebou... Což je pro 
civilizovanou diskusi, aby měli prostor všichni rovnoměrně k dialogu... Nabyl jsem dojem, že v části "pro 
Veřejnost" je toto fórum možné použít i pro Veřejnost...) Neplánuji sem psát další nevyžádané texty, možná 
budu odpovídat na dotazy věcně a pokud možno krátce, dokud to půjde, pokud možno v části pro Veřejnost, 
abych nepřekážel... (Nebo já nevím, co ještě bude potřeba, je již pozdě po termínu a je to neopakovatelná 
příležitost, a budou mi možná vyčítat, že jsem toho nenapsal víc, ale nešlo to...) (A ovšem, "Fórum" je od slova 
Náměstí, vlastní web-stránka ("home page") je jak doma... Jistě i doma mohu odpovídat soukromě, od toho 
tam mám email, nebo na fyzickém domě zvonek u dveří... Jenže z principu Svobody Slova, doma nebo v 
hospodě jsme si mohli říkat, co jsme chtěli, i za tzv. "Totality"... Dnes jsou ale lidé umlčováni jinak - sice si 
můžete psát, co chcete, ale nikdo to nečte a neposlouchá, protože těch povídajících je moc... Fórum nebo 
náměstí je prostor pro veřejné prohlášení (a často nevyžádané)... (A ovšem, Fórum je základem Demokracie už 
od Antiky... Říkáte-li jinými slovy: "jdi domů, tohle je naše náměstí" - jenže když to budu psát doma, nikomu 
tím nepomůžu...) A nedělám to pro vlastní prospěch, je to Public Domain, ani pro vlastní zviditelnění (i když 
tomu se asi nevyhnu), ale proto, abych pomohl Lidem... Desinformátoři establishmentu mají média širokého 
dosahu, nám prostým lidem zbylo povídání doma nebo veřejná náměstí s drobným dopadem, skoro nikdo to 
neposlouchá... (Což je výhoda Doby Internetu, že "Doma" i "Náměstí" nebo "Hospoda" bylo rozšířeno, už 
nemají takový Monopol jako před půl stoletím...) Je to tu jako "foyer" před vaší "sněmovnou", ale narozdíl od 
ostatních nemá "plot" a může tu přijít diskutovat i "Veřejnost"... (Kdyby to byl čistě vnitro-stranický nástroj, 
není transparentně otevřený pro veřejnost, vnitro-firemní diskusi máme taky za firewallem...) A mimo jiné zde 
diskutuji Liberální a Konzervativní ideologii, není to tu nesouvisející... A není tu (na českém internetu) 
svobodnější prostor k vyjádření politického názoru... (víte, jsem " persona non grata" i u alt-médií, a i v 
diskusích pod články je tam většinou "hlídací pes", natož v msm, a "home page" mi čtou téměř jen roboti... 
není tu prostor pro svobodné vyjádření názoru veřejně... Vlastenci obou stran používají k proklamacím třeba 
prostor pod sochou sv. Václava, národního patrona, ale jen jednu stranu mas-média zesílí informačně, a tu 
druhou, ty skutečné vlastence, vytrvale bojkotují... (třeba L. P. a další) Tedy toto fórum, jako prostor pro nej-
otevřenější svobodnou platformu nadohled, jsem použil k otevřené proklamaci... A kdybych to tu nepsal takhle, 
nenašel bych to správné řešení... A ovšem narozdíl od náměstí fyzického, tohle je zaznamenané a dá se na to 
poslat odkaz i později... (jenže mi tu chybí příspěvek s obrazovou přílohou a důležitým grafem, takže odkaz url 
pošlu na svoji stránku, kde to je kompletní (a i v rámci objektivity k tomu dodávám i upozornění, že to bylo 
považováno za desinformaci, možná zčásti oprávněně, i když bez udání podrobností...), ale je tam i odkaz na 
originál v tomto fóru, a ovšem je přes web.archive.org zaznamenaný mimo můj i váš dosah...) ) ) 
 
Děkuji vám Pirátům za vaši trpělivost se mnou zde až dosud... 

Errata, doplňky...
Příspěvek od P.A.Semi » 14 led 2019, 23:48 

Omlouvám se, že tu píšu ještě, ale jak k tomu píšu popis (english abstract), jsou některá doplnění: 

• Když jsem navrhoval tři Američany, kterým zcela důvěřuji, že by rozhodli, komu lze ze současných 
senátorů (congressman) zcela důvěřovat, tak kromě D.D. & R.P., aby to bylo politicky vyvážené, tak ten 
třetí by měl být Noam Chomsky - dobrý levicový filosof, je židovského původu (na tom samo o sobě 
není nic špatného), moudrý pán... (Navrhovat mladičkou Ocasio Cortez za levici byl od mě spíš trapný 
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žert pro ukázání absurdity rovnosti. Ale pořád by byla lepší než třeba ty dva hadi vlastizrádci C.S. a N.P., 
co nyní jsou mluvčí těch, co blokují Congress, aby zabránili ostraze hranic před přílivem nelegálních 
imigrantů, kteří by je volili ve volbách (to je zřejmě hlavní důvod!), a vydírají živobytím zaměstnanců 
státní správy při zablokovaném rozpočtu.) (A když už jmenuji jména, tak Jeff Sessions (bývalý ministr 
spravedlnosti, resp. generální prokurátor -- tam nemají ministry jako u nás) vypadal jako bodrý a dobrý 
chlapík s upřímnýma očima. Ten ať vysvětlí, proč nemohl lépe napravit FBI předtím? (Očekávalo se to 
od něj.) Protože velmi pravděpodobně nemohl a je nyní Svědek mé Obžaloby současného vedení FBI, 
toho ať ta komise 11 v Congressu vyslechne především, až bude rozhodovat, koho lze nechat ve 
vedoucích pozicích FBI.) 

• Když jsem psal o tom, co je a co není znásilnění - já tím ale neříkám, že si žena nemůže přijít po právu 
stěžovat, jistě se občas (nebo spíš často) dějí špatné věci, jen si myslím, že s tím musí přijít hned, aby 
bylo jasné, že to není jen pomsta ze zhrzené lásky, když s tím přijde až za měsíc nebo za rok, kdy už 
navíc nelze téměř nic dokazovat. Prostě se z toho nesmí stát nástroj na boj proti nevinným mužům, 
jako se občas nyní stávalo. Viz J.Assange ve Švédsku, viz Kavanaugh vs Ch.B.Ford, která navíc všem 
předvedla, jak snadné je pro ženu věrohodně lhát i pod přísahou. (Ještě děvky #metoo - na povrch to 
vyplavalo s Weinsteinem, ale tenhle problém je v Hœllywoodu a jinde asi dost obecný (pamatuji si, že 
spolužačka mé milenky z druháku na gymplu prý chodila a spala s režisérem Hřebejkem, samozřejmě 
nevím, jestli to je pravda, jako třeba na gymplu jsme měli fajn dějepisáře, u kterého se občas pořádaly i 
mejdany, jehož odpolední hodina nějaké společenské výchovy se odehrávala v nedaleké hospodě u piva 
(to už jsme byli ve čtvrťáku a leckdo ze spolužáků už byl plnoletý), a prý s ním vyspělejší spolužačky 
občas spaly, což opět nevím jistě. Pak sám odešel ze školy a dělal někde velvyslance, byl fakt dobrej 
historik a lingvista.), jenže je to celé jen pomsta a následek PizzaGate, James Alefantis prý prý příbuzný 
Rothschildů (kanibalismus v náznaku "Spirit Cooking", podezření z mučení dětí, drsná výzdoba na zdech 
a drsné fotky a popisy na instagramu, jako třeba: "je to tu celkem fajn, akorát ty přivázané děti na 
stěnách, kdyby nevolaly o pomoc" od nějakých hostů (což mohla být pomluva), nebo fotka nemluvněte 
v kolíbce a u něj cenovka a nápis "nedotýkat se", nebo fotka dítěte cca 5 let přidělaného za ruce ke 
stolu lepicí páskou a tak. Všechno jen na hranici "drsný humor", nic za co by šli zatknout. A fotka, jak 
se tam pořádaly předvolební meetingy s H.Clinton. (jenže na ní není špatné tohle, ale především, že 
zničila Libyi (a ještě se tím chlubila), že vyzbrojovala ISIS už v době, kdy se vědělo, že tam vzniká 
(Clinton-Petraeus plan, Benghazi), a rozpoutala povstání v Sýrii trvající dodnes. Ano, H.Clinton 
prostřednictvím velvyslance R.Forda, i tím se chlubila v "seriózním" tisku, a naopak ze "Syria files" se 
lze dočíst, co tam ten R.Ford v roce 2011 dělal, jak objížděl města a burcoval "opozici" jihádistů.), k 
PizzaGate možná prý film "Eyes wide opened" nebo "shut"? - zřejmě není tak úplně fantasy. Neviděl 
jsem to, jen obrázky vybraných scén.), bratři Podestové (jeden byl manažer kampaně H.Clinton, a ten 
druhý Tonny měl doma dost drsné "umění" na stěnách a zvláštní sklep pod domem.), Jeffrey Epstein 
(nějaký ostrov v karibiku prý s otrokyněmi, letadlu tam se říkalo "lolita express" a prý nebyly zrovna 
moc plnoleté), Bill Clinton, o kterém snad bývalá milenka prohlašovala něco o tisících žen, ale prý i 
Trump měl leccos společného s Epsteinem? (to jen aby vám došla absurdita toho, když nějaké děvky, 
které prodávaly příležitost ke kariéře za tělesné služby, nařknou třeba ("prasáka") Weinsteina.) A 
ovšem, hned v několika zemích poté, co přestali podporovat Clinton Foundation, prý během několika 
třeba dvou dnů vypukl skandál a velké zatčení nějakého pedo-sexuálního podsvětí. Dnes jsem se z TV 
dozvěděl, že tu kampaň (ne hnutí!) #metoo nevinně odnesl i nějaký britský ministr zahraničí, že se prý 
pod stolem dotkl nohy novinářky? Té to nevadilo, ale svěřila se přítelkyni a ta to po letech vytáhla. Je to 
absurdní. Nemůžeme si nechat sestřelovat muže, třeba nežádoucí politiky, hysterkami, křičícími na 
ulicích! Pohladit ženu (třeba na odhaleném stehně) není takový hřích, aby se kvůli tomu dal sestřelit 
schopný ministr zahraničí. (jen poznámka "prý" = asi 30-50%, jako můj odhad, ale třeba co tu píšu o 
H.Clinton, třeba záměr destabilizace Sýrie a vyslání vyslance R.Ford mám ověřené z main-stream tisku, 
kde se tím sama chlubí v nějakém rozhovoru. Viz můj soupis odkazů "Clinton Crimes" >> 96454454 a 
další "5H9YgjmU" v tomto threadu (pokud něco již není dostupné, viz web.archive.org ), a viz tam mé 
vysvětlení, že problém není ani tak jedna zkorumpovaná loutka, ale všechna ta média, co tohle 
ignorovala a neřekla vám to, i když se to vědělo, stačilo se důkladněji podívat, a od toho tam ti 
žurnalisti jsou.) ) 

• Ještě bych rád zdůraznil - jako gentleman jsem asi nikdy neuhodil ženu rukou (nebo si to nepamatuji), 
ani když byla zlá a protivná nebo opilá. Někdy je to ale potřeba třeba slovem. A ovšem z různých zpráv 
poněkud chápu, že někdy je facka potřeba (na uklidnění záchvatu hysterie, a pokud jedna nestačí, není 
to zřejmě správný postup, a někdy je lepší na zadek než na tvář, i u dětí, ale zároveň tím muž vyjadřuje 
činem, že to nezvládl z pozice Rozumu, tedy je to projev jeho méněcennosti), ale pokud si žena ani 
druhý den nemyslí, že to bylo správné, nebo pokud z toho má modřiny (to by rozhodně nebylo 
přiměřené), tak by měla odejít, stěžovat si nebo se rozvést, nenechat se otloukat neprávem. A ovšem 
muž snese facku od ženy snáz, a někdy to je její oprávněný prostředek obrany nebo na "probuzení". 
(Muž se ženě nebrání fackou, to jedině když to je pro její dobro a jen vyjímečně. Fakt je mnohem lepší 
to zvládat Slovem z pozice Rozumu, než Rukou z pozice Síly!) (Ještě přesněji: Žena se může muži 
bránit fackou. Muž se ženě nesmí bránit fackou, neměl by ji trestat fackou (snad leda by to byla 
nejmenší možná špatná varianta za něco zásadního jako třeba nevěru? a tím to vyřídit a netáhnout 
kvůli tomu zášť na dlouhou dobu... (Jako křesťan, když mám v otčenáši "jakož i my odpouštíme viníkům 
našim", vědomě odpustím těm, kdo mi křivdili. Někde se říká "nenech nad svým hněvem slunce 
zapadnout"... Je zbytečné nechat se zalykat zlobou na někoho. Viz "4 Dohody" od J.Duška, dobře to 
vysvětluje, proč je potřeba Odpouštět.) ), ale může to někdy použít na uklidnění hysterie... Přiměřeně, 
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vyjímečně a bez modřin! Jen tím ale muž vyjadřuje nedostatečnou převahu rozumu, protože i ta 
hysterie se dá uklidnit slovem.) Obecně: z pozice silnějšího na slabšího je oprávněné jedině zamezit mu 
škodit, ale ne týrat, nebo si potřebovat tu sílu nějak dokazovat, čímž jedině by ukazoval, že až tak 
zřejmá ta převaha není. (Prostě je to dost " pod úroveň "si muset na slabším dokazovat převahu, a už 
od malého dítěte je to potřeba vysvětlit, aby slabšího třeba sourozence netýral.) A čím silnější, tím víc 
by si měl vážit i své Cti, tedy Síly Ducha, a nebýt jen hloupá gorila... (A ještě zpřesnění k výchově dětí - 
pokud má dítě modřiny na zadku, není to týrání dětí, je to někdy přiměřená výchova, samozřejmě to 
nemůže být pořád. Pokud má modřiny od trestů jinde, pak to týrání je. Sice někdy je potřeba i facka na 
tvář (to je spíš ponížení, než že to bolí), ale šetřete s tím, a pokud možno ne pohlavek do hlavy zezadu 
silou. Na malé děti tu mají přátelé proutek (tenká větvička délky asi stopa a kus) a případně i přes ruku, 
ale spíš symbolicky, než že by to skutečně bolelo (nechtějí si ho zmrzačit nebo zranit), pak to často stačí 
i výhružkou: "bude metlička!"... Nenechte si sebrat prostředky přiměřené výchovy dětí pod záminkou 
nějaké špatné ideologie. Z angličtiny se lépe chápe, že slovo "hýčkat" a "zkazit" je totéž "spoil"... viz 
Pro29:17 - "Disciplinuj (~trestej) svého syna a způsobí ti odpočinutí a dá potěšení pro tvou duši." -- viz 
 H3256 "chastise,discipline,instruct,admonish" a παιδευω G3811 - v řeckém překladu tam je יסר
slovo"paideio" přímo od slova "dítě", znamená "train,educate,chastise,correct" (tedy z řečtiny "dělat 
děti" znamená tohle především - "trénovat,vzdělávat,trestat,napravovat"), kdežto παιδαγωγος 
"pedagogos" od slova "dítě" a αγω "ago" "vést" "lead, guide, direct", ten netrestá, ten jen vede na 
cestu... -- na pochopení lecčeho jsou tyhle slovníky "Strong's IPD" z antických jazyků ( HE , GR ) 
dobré... -- k tomu IT-poznámka, tohle je původně z programu Davar 3 (ten bych spíš doporučil 
uživatelům), zde jako výstup z mé databáze, ale k překladům to používám jako webovou aplikaci, která 
v tom umí vyhledávat, ale je to můj web-server pod windows a je poněkud pochybné kvality (nemá moc 
ddos protection), a než bych to přepsal jako kompatibilní javascript, tak by mi to chvíli (spíš dost) 
trvalo, to zas někdy příště.) 

• Není snad horší hyenismus, než CPS (Child Protection Services v USA, CFS v Kanadě, Barnevernet v 
Norsku). To není ochrana dětí, ale cílené zničení nejen rodiny, ale i toho dítěte. Každý Rodič má Právo 
vychovávat své Dítě, a každé Dítě má Právo na své Rodiče, leda by se jich vědomě zřeklo. Primitivnost 
rodičů není argument, nebo nařiďte tomu dítěti chodit do "Školky" na výchovu vedle té rodinné. (Jsou 
také zprávy, nevím jak podložené, o náhradních dílech! Leckteré z dětí, zabavených v USA, se už prý 
nenajde... A ovšem Obchod s Orgány je prý především dílem Izraele.) Nedivím se, že Rusko zakázalo 
adopci svých dětí na Západ... Především tohle zvěrstvo je třeba zastavit. [*ot](A už to je fakt trapné, že 
tenhle případ v Kanadě má na svědomí nějaká Debbie Besant, CEO Grand CFS Authority, tedy s 
židovským jménem Deborrah. Nebo se tam tak jmenuje kde-kdo?)[/ot] 

• Ještě k tomu kusu, který byl označen za desinformaci (tady ve fóru chybí, v mém dokumentu je, ale 
rozvedl jsem to možná příliš do detailu, to připouštím), asi kvůli té pasáži s polemikou s main-stream 
desinformátory - viz stranu 567 (to se dobře pamatuje) v mé knize "Další List", a je to tam pro jistotu 
anglicky, aby to bylo vzato do překladu doslovně. Je to velmi vážně míněný Bič na vyhnání Kupčíků z 
Chrámů Informací, kterými by měla být (veřejnoprávní) Média. Prostě ať lidé přestanou věřit lhářům, 
někdo byl možná donucen nebo se jen mýlil, tak ať se omluví nebo to vysvětlí a přestane s tím, nebo ať 
mu lidé přestanou slepě důvěřovat. A je to dost zásadní věc... (A ovšem nic není věčně platné, je 
potřeba přehodnocovat důvěru a starší zkušenost, tam jsou jen aktuální nejpalčivější problémy, příště 
musíte víc přemýšlet sami a aktualizovat důvěru včas oběma směry, z nedůvěry k důvěře samozřejmě 
pomaleji, a ostražitost není nikdy na škodu.) (Jestli jsem to tady poněkud zbrkle k té straně 567 (a tu 
jsem si rozmyslel dost, ale je především pro američany a západní Evropu, jen dnes radši píšu i anglicky 
Krymea a ne Crimea ) ještě rozvedl v postu z 2019-01-07 09:56 "Obrazová příloha a daší komentáře..." 
(chybí "l" v "další"...) už je v podstatě irrelevantní. A ovšem je to můj Informovaný Názor a také se 
mohu mýlit, tak ať si to každý přebere, jak umí... Ale pokud to chcete rozporovat, ale normálně žijete a 
pracujete a třeba hodinu denně něco čtete (což je lepší - normálně žít a pracovat a mít rodinu!), tak ale 
když tu píšu Informovaný Názor, myslím dvakrát denně půl hodiny zprávy ČT na jednu stranu, a k tomu 
v průměru 2-4 hodin denně čtu, převážně Západní AltMédia, tedy RT (které dává prostor pro anglo-
saskou opozici, něco jako byl kdysi Hlas Ameriky pro nás) a lidovou žurnalistiku z USA, Anonymous, a 
další (a pár českých) na druhou stranu, a porovnávám.) 

• Ještě u televize, a Climate Change. Stručně: zcela souhlasím s Trumpem a jeho postojem a díky, že 
tenhle podvod aspoň zabrzdil. A jako můj Informovaný Názor: CO2 téměř nijak nezpůsobuje oteplování, 
ale hlavně Saze, Prach a Pouště, a možná mraky Cirrus. (Např. rok 2018 bylo teplo zřejmě hlavně kvůli 
masivním požárům na západě Ameriky (USA i Kanada), kvůli sazím v atmosféře -- viz ukázku - je v tom 
odkaz na stránky NASA. Změna v množství oblaků Cirrus (takové ty tenké světlé bílé mraky vysoko, je 
pod nimi teplo a ne stín) se ale těžko vyhodnocuje, v datasetu od NOAA je zjevná chyba s nenadálým 
překlasifikováním typů oblaků. A ovšem oblaky Cirrus vznikají nejen přirozeně, ale i jako důsledek 
Letecké Dopravy. (Na kolik procent z toho? Možná to je zanedbatelné...?) Tohle bych ještě chtěl nějak 
zkoumat dál.) Je větší problém Sucho než Teplo, a to Sucho není pravděpodobně z Tepla, ale 
pravděpodobně z Kondenzačních Jader v Atmosféře, že se to dříve vyprší, než to sem dojde (jen moje 
aktuální domněnka, jinak asi logicky: když je víc tepla, víc se z oceánů vypaří vody? Jen logická úvaha, 
analyzovat to budu později.). Viz např. weby "NoTricksZone" (v Německu) a "Tallbloke Talkshop" (v 
Británii) na alternativní názory o klimatu k současnému mainstream, jistě ale nejsou jediné. (A ovšem 
nepíšu to tady proto, že jsem si to někde na webu přečetl, já tu mám stovky Gb klimatických dat, 
modely z NOAA, dělám výpočty, snažím se třeba porovnávat regiony, jsem v tom intenzivní amatér. (Ten 
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software pro Lékaře dělám 20 let u firmy, ale nyní už jen udržuji komponenty a občas někomu radím, 
moc práce na tom není, tak se bavím jinými věcmi, hlavně asi solar physics and climatology nebo dělám 
nástroje.) Tím se nevytahuji, prostě jen to uvádím pro ilustraci, jakou asi Váhu má ten můj 
Informovaný Názor.) (A zase si asi řeknete, proč se v tom CO2 pořád šťourám, ale víte, letos zdražila 
elektřina o 20% kvůli tomuhle klimatickému byznysu a je dost možné, že ještě zdraží zas za čas dál. Pro 
mě, když neplatím nájem (výhoda bydlení ve vlastním domku po splacení hypotéky), jsou elektřina a 
plyn jedny z největších výdajů. A když zdraží náklady výrobcům, ti to promítnou do cen pro 
spotřebitele. Těch plánovaných prý až $100e9 (nespletl jsem to číslo?) ročně za Paris Climate Accord 
takto vysají z chudých lidí a ze střední třídy. Jestli se z toho sponzoruje něco užitečného, třeba to za ty 
utažené opasky stojí, ale jistý si tím úplně nejsem. A hlavně mi vadí, jak zarputile tuhle desinformaci 
(podle mě) šíří a neústupně na tom trvají, že CO2 způsobuje oteplování. Někomu to hodně vyplatí a ti 
ostatní jim jen dělají tzv. "užitečné idioty" (což se říká o tom, kdo nevědomky slouží cizí agendě, ale 
nedělal by to, kdyby věděl souvislosti). Což je podobné s urputností trvání na potřebě maximální 
proočkovanosti populace -- aby nebyly kontrolní vzorky populace, ku prospěchu pharma-kapitalistů v 
medicíně především. Společný jmenovatel tu je: desinformace za účelem něčí prospěchu ale ke škodě 
obyvatel. Na druhou stranu "něčí prospěch" neznamená jen Oligarchu, ale dává to práci i běžným lidem 
a ti utrácí u obchodníků atd... Nelze to všechno najednou utnout... Ale kontrolní vzorky populace bez 
očkování jsou potřeba pro sledování vedlejších zdravotních následků očkování (pro porovnání skupin na 
jedincích bez vrozených vad -- protože dnes u nás je "omluvenka" z očkování jen pro ty s vrozenými 
vadami a kontra-indikací, ale ti nejsou dobrý kontrolní vzorek), v zájmu Zdraví lidu (některá, ne 
všechny, z těch vakcín je špatná a škodlivá! alespoň v USA, kde ten statistický vzorek neočkovaných k 
porovnání měli -- třeba je výrazně zvýšený počet alergiků u očkovaných, a zánětů středního ucha atd. A 
ovšem v USA jsou ty vakcíny horší než u nás, protože mají zkorumpovanou centrální kontrolní CDC, ale 
nás by to mohlo čekat taky, kdyby nám z Evropské Unie zrušili národní Zdravotní Ústavy a nahradili je 
jedním snadno zkorumpovatelným centrálním. Na druhou stranu, nemít žádné očkování je risk a může 
skončit špatně, také se to nedá najednou "utnout" celé.), a to je podstatně důležitější než nějaké 
"drobné" na daních třeba pro klimatický bussiness Oligarchů. Už se zase opakuji, promiňte.) 

• Děkuji V.Orbánovi, že nás také hájí. Dobrého politika Lid zvolí i ve třetím období s ústavní většinou - což 
ale je poněkud nebezpečné, kdyby to zneužíval, vyvážené spektrum je lepší. Pak totiž kvůli jednomu 
(ochrana a patriotismus) dostane i příliš pravomocí v dalším. (bylo by možná lepší volit do jednotlivých 
oborů vlády zvlášť, abych kvůli ministerstvu Obrany nemusel mu zároveň dát stejnou váhu pravomocí 
na ministerstvu Sociálních věcí. U lecčeho by byl dobrý Stavovský Princip, že třeba o vnitřních 
záležitostech Podnikatelů nemusí rozhodovat Akademici, nebo o záležitostech Školství rozhodovovat 
Důchodci, a naopak.) Ohledně práce přesčas, o kterých se tam v Maďarsku nyní vedou demonstrace - 
asi není problém zvednout limit na počet hodin, když ho zaměstnavatel nemusí využít. Je ale problém, 
kdyby ty přesčasy neměly být placeny nebo až pozdě - dovolit dělat z normálních zaměstnanců robotu 
(povinnou službu zadarmo) není fér. Dělat v případě potřeby přesčas a dostat to příslušně zaplaceno 
nejlépe i s příplatkem za práci přesčas (což zároveň jako prevence zneužívání od podnikatele, i 
spravedlivé vůči zaměstnanci) fér je... (Na druhou stranu, s výhodou dělat práci, která mě bavila, a 
když jsem měl zodpovědnost něco udělat včas, tak jsem prostě dělal, kolik bylo potřeba a kolik jsem 
zvládnul, a s dobrým platem na měsíc bez ohledu na hodiny jsem klidně v té práci zůstal i do půlnoci 
nebo vyjímečně až do rána (což ale je už málo kvalitní, unavený člověk dělá víc chyb), když to bylo 
potřeba. Ale neživil jsem rodinu a mohl jsem si to dovolit, a druhak mi to zaměstanvatel nenařizoval, 
ten prostě očekával, že to nějak vyřeším. Je to celkem výhoda, dělat za tak přiměřený nebo dobrý plat, 
že nemusím smlouvat o drobné. A ovšem když už jsem nezvládal zároveň pracovat a dělat hotline a 
několik hodin denně telefonovat, po postupně sílících protestech, že to nezvládám, si najmuli hotlinisty a 
ulevili mi a bylo to ku prospěchu všem. Dělat s dobrou vůlí, na nouzi si nestěžuji a dobrovolně dělám 
jak potřeba, je nejlepší. Ale člověk musí také myslet na rodinu, nejen finančně, ale také jim věnovat 
svůj čas a svou pozornost a lásku, nelze trvale okrádat vlastní rodinu o svůj čas a vztah k ní. Pro 
zaměstnavatele - spokojený zaměstnanec dělá lépe a ochotněji, nešetřete na nich. A ohledně wage gap 
, domnělému rozdílu mzdy pro muže a ženy - nedávno jsem četl studii z USA, že to není ani tak tím, že 
by za stejnou práci dostávaly ženy méně zaplaceno, ale je to dáno tím, že jednak muži dělají jiné obory 
než ženy, a že na stejné pozici muži víc dělají přesčasy a ženy naopak víc preferují starost o rodinu, a že 
na stejné pozici muži déle vydrží a neodchází třeba na mateřskou atd. Je dost dobrý takový systém, kde 
muž vydělá dost na to, aby uživil rodinu, a žena dělá jen tolik, kolik chce, a má dost času na starost o 
děti, protože ty děti jsou lepší, když jim matka věnuje čas a péči, než když je odloží do "školky" a jde 
pracovat, a starost o děti je nejen společensky potřebná, ale je to i dobré a příjemné. Systém by měl 
ocenit a chválit ženy , které se dobře starají o děti a neženou se za Kariérou - protože třeba jako mladý 
nebo mladá si myslíte, jak je ta práce důležitá nebo užitečná nebo oceňovaná, ale pak postupně 
poznáte, že to bylo jen zbytečné honění za přeludem a že to opravdu důležité a prospěšné - tedy starost 
o rodinu a výchova příští generace, jste třeba odbyly jen jako nepříjemnou nutnost. Měl jsem výhodu, 
že jako nejstarší ze 4 dětí, až skoro do mých 11 let byla máma na mateřské dovolené s krátkými 
přestávkami a hrála si s námi, kreslili jsme, hráli naučné hry atd. Tehdy nebyly mobily ani počítače, 
televize byla nudná a šedá přes den a když si s námi máma nehrála, dělala nějakou výtvarnou činnost, 
pletla vyšívala malovala atd. Třeba v Rusku prý se také rozbíhá systém, který i v USA už je, a to 
homeschooling - tedy když se dítěti věnuje pedagog-rodič personálně, může to být kvalitnější výuka, 
zejména na nižších stupních, kdy to rodič zvládá dobře a s převahou znalostí i s láskou, a ovšem může 
nastavit individuální vzdělávací plán, jet rychleji nebo pomaleji v různých oborech, mít lepší hloubku v 
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určitém oboru anebo nezatěžovat zbytečně do detailů jiným. Tam  pak je jen potřeba stanovit nutné 
minimum v oborech (což obvykle je pod průměrným standardem výuky ve školách pro všechny, protože 
ve škole pro všechny sotva víte předem, na který obor se které dítě připravuje a co je jen zátěž, ale na 
druhou stranu nelze dělat jedno-oborové děti, je potřeba mít širší rozhled), dát jim k tomu osnovy a 
jednou za čas to dítě vyzkoušet, jestli na takovou výchovu ty rodiče mají schopnosti. Tedy zpátky Orbán 
a práce přes čas - měl by být jiný limit pro muže, jiný pro svobodné a jiný pro ženy, které pečují o děti, 
takové se na přesčasy rozhodně nutit nemají, a otec živící rodinu a nemající dostatek by neměl být 
nucen pracovat přesčas zdarma nebo s dlouhým odkladem.) 

• Jak ještě píšu v english abstract k tomuto, odbočil jsem k protekcionismu proti obchodům cizinců, že 
nejlépe umístěním informační tabule (zřejmě s nadpisem dispute ), popisující, proč tento obchod 
nepodporovat nákupem (což je pak svoboda informované volby pro všechny), místo vandalského 
rozbíjení jejich výloh, tak mě napadlo řešení na svobodu slova na internetu a zároveň zabránění naletět 
na desinformace - a to, že stránky, které jsou nařčeny z desinformací, včetně těch establishmentových, 
by měly mít povinně umístěn viditelný odkaz na web-page, kde je toto možnost rozporovat, kdo a proč 
s tím nesouhlasí, která by měla být mimo správu té organizace (aby v tom nemohla mazat), a prosím 
pokud možno ne omezenou nekompatibilním javascriptem jak má Disqus, kterou web.archive.org 
nearchivuje (a ovšem, smazali nebo odstranili celou diskusi čtenářů Alex Jones (nebo jen odepřeli 
novou? nevím jistě.), včetně nesouhlasících. Odstranění minulé Diskuse ze strany Storage Provider (a 
zejména proti oponentovi) by mělo být považováno za Krádež a chráněno Zákonem a pokud tomu 
nechce dělat Hosting, měl by ty staré diskuse vydat ke zkopírování jinam.) (a ovšem médium, které 
neumožňuje k článku diskusi a rozporování faktů, je méně důvěryhodné, když nevíte, kdo a proč s tím 
nesouhlasí - takže u leckterého článku čtu nejenom ten článek, ale i diskusi dole pod ním, co se na tom 
komu nelíbí, třeba ta Nová Republika (nebo možná obecně platforma Blogger?) nebo ZeroHedge má tu 
diskusi rovnou na stejné web-page s textem článku, ani si to nemusím rozklikávat, ale nečtu to celé, jen 
namátkou.), a jednotlivé názory by měly jít palcovat (s filtrem na duplicitní IP a někde i s váhou hlasu 
pro organizace), aby bylo jasné, co je rozporováno nejčastěji. (Kde třídění podle palcování eliminuje 
hloupé a sprosté trolly na konec seznamu (nebo naopak vyzdvihne nejbystřejšího vtipálka), ale je 
leckdy zajímavé se podívat nejen na nevjíc-plus, ale i na nejvíc-minus, a chápat, že to je názor určitého 
spektra čtenářů daného média.) Ve wikipedii je často užitečné si přečíst sekci " Controversies "dole u 
politicky ožehavých témat (a editor zbytku stránky by to neměl cenzurovat!), pokud tam sekce chybí 
nebo je cenzurována, není to férové, ale často je možné jít do " Revision history "a podívat se, co je 
odtamtud mazáno a uvažovat proč - což se člověk nezdržuje u každé stránky, ale jen když tam něco 
podezřele chybí ... 

• Ohledně micro-chimeric DNA, našel jsem si to i ve wikipedii, ale kromě toho, co tam píšou, že to je 
hlavně výměna mezi matkou a embryem, tak ale já jsem důkaz (a jak psali v té práci, co jsem viděl, viz 
tenhle troll s vysvětlením, je to poučné), že to funguje i bez dítěte přímo ze styku, a taky je tam 
zajímavá věta v sekci, kterou ve wiki zcenzurovali (že prý nesplňuje standardy?), že "microchimeric 
cells carrying partly the alleles of a former father may launch an attack on a new embryo fathered by a 
new male" a dále věta "miscarriage tends to precede the rise of autoimmune problems" (i to je Karma, 
ale zřejmě to zde funguje normálně biologicky, ale jen někdy) a v té práci na NIH.gov se píše, že po 
potratu je micro-chimeric DNA ještě o dost více přítomná v ženě než normálně. 

• Ještě k Pirátům - kdyby vám mě kdokoliv vyčítal, že jste to tu dovolili, inu, v rámci vaší Liberální 
Ideologie a respektu k Svobodě Slova jste mě nemohli dost snadno vyhodit, v rámci možností a 
zdravého rozumu jste nesouhlasili (nebo ano, to je jedno), vám to nikdo nemůže vyčítat. A ovšem snažil 
jsem se tu chovat slušně a neotravovat cizí diskuse, nebýt sprostý nebo hrubý atd. Vybral jsem si to tu 
zřejmě podvědomě proto, že jste mladí, inteligentní a čestní... Vy jste si to nevybrali, vy jste si to 
zasloužili. Na druhou stranu, abych nezpůsobil, že vám najednou dají všichni občani hlas ve volbách, je 
třeba si uvědomit, že Mladý Liberál nemůže dostat svěřenou ostrahu Hranic, že IT nemůže dostat 
svěřené vedení Kultury (muzea,divadla,kostely) a pravděpodobně ani ne Důchodový Systém? Je třeba 
to vyvažovat... (Tedy jste dobří zástupci Mladých, ale třeba Důchodci mají jiné zájmy a těžko můžete 
být zástupce všech protikladných zájmů.) Začněte od Měst a pak Krajů, než se případně propracujete na 
Celostátní Úroveň do většiny, budete v Senátním Věku a některé věci přehodnotíte, navíc budete mít 
zkušenost s různými typy Šmedjů atd. (Protože ono se to tam neříká nadarmo: Byl jsi dobrý správce v 
menším, můžeš být správce ve větším. Mt 25:21 "nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým" 
(k tomu off-topic, Evangelium - ačkoliv mám překlad Nová Smlouva asi nejradši, tak ale tam slovo 
"otrok" rozhodně nepatří, mělo tehdy jinou barvu významu, než má dnes! Kde je v NZ, má tam být 
"služebník" a sloužíme dobrovolně, a jak řekl zřejmě i Putin, tak "dobrý vládce je především sluhou 
svého národa..." (myslím, že to bylo ve filmu "Prezident" rozhovor s V.Solovjevem, třeba kolem času 
2:30:00, ale tam to je asi víckrát) -- a v Evangeliu slovo δουλος G1401.2 "servant,attendant", prý od 
δεω G1210.1b2 "to put under obligation,of the law,duty" -- nejsme otroci a závazek něco dělat není 
řetěz na noze otroka. Prostě mě tohle slovo v tom překladu dost iritovalo a nevyjadřuje správně barvu 
významu, kterou to mělo mít. A ještě si rýpnu - třeba M.Zeman dobře slouží tomuto Národu i když 
mnozí nedoceňujete význam a důvod jeho zahraničních cest, ale na druhou stranu V.Kalousek v 
parlamentu někdy 2010-2014 prohlašoval, jak je Parlament Suverén, a choval se tak i přes důvěru 8% 
lidu a přes značný neprospěch metody Austerity , ještě že to Ištván tehdy nějak vyřešil.) -- Teď si 
hlavně dejte pozor v Praze, ať se nenecháte někým zbytečně ušpinit.) Protože ono to funguje dost 
obecně, že když je člověk mladý, je Liberál, ale jak dospěje, stane se Konzervativní, protože mu leccos 
mezitím dojde, co ve 20-30 letech ještě nechápal. Věta, kterou prý neřekl Churchill , ale není proto o 
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nic méně platná: "If you’re not a liberal when you’re 25, you have no heart. If you’re not a conservative 
by the  time you’re 40, you have no brain.", někdo to nesprávně nahrazoval za komunista/kapitalista, 
ale je to fakt spíš liberal/conservative a takhle se prostě mnoho lidí vyvíjí. A zatímco Liberálové jsou 
potřeba pro Pokrok, tak Konzervativci jsou potřeba pro Stabilitu a předcházení Chaosu, a musí to být 
přiměřeně vyvážené. (možná už žvaním nesmysly, ale přinejmenším ta věc, že Liberálům se nedá svěřit 
ostraha Hranic a Imigrační politika je v dnešní době zásadní a platí to univerzálně v Evropě i v USA.) 

• Copyright   mají Piráti zřejmě dobře rozmyšlený a přiměřeně vyváženě, v tom pokračujte a bojujte za nás 
další lidi. Pamatuji si ACTA, to bylo dost špatné. Myšlenku nelze Vlastnit. Jiná věc je Komerčně používat 
cizí Dílo ať už vydáváním, nebo placenou performancí, a jiná věc je, když si to lidé mezi sebou zdarma 
kopírují a nikomu de-facto neškodí ani na tom nevydělávají, zejména když to není Novinka ale je to 
Klasika, což jsou dnes řádově roky, ne dekády. Navíc tím dělají autorovi zdarma publicitu a reklamu. 
(Tedy spíš v oblasti Hudby než Knih.) V době, kdy vycházelo jedno kvalitní dílo za dekádu, a století 
nebyla žádná dlouhá doba ve vývoji, bylo 70 let od smrti autora možná přiměřené, ale ne dnes. (Byl 
takový vtip, jaký je rozdíl mezi Evropanem a Američanem - Američan si myslí, že 100 let je dlouhá 
doba, Evropan si myslí, že 100 mil je velká vzdálenost.) Já to narozdíl od Pirátů nemám příliš 
rozmyšlené do detailů pro a proti , takže jen návrh, co si o tom myslím: Když chcete vydat Knihu , aby 
nešla kopírovat, vydejte si ji v DRM, ale leckdo ji pak číst nebude. Nebo lépe - vydejte ji jen na papíře. 
Scanovat do počítače knihu vcelku z papírové knihy mladší než X=10? let by mělo být považováno za 
krádež a nebo aspoň za nemorální. Jiná věc je udělat stránku nebo dvě jako reprezentativní ukázku 
nebo citát. Čtečka knih by měla mít HW-vestavěný klíč (certifikát), aby ty soubory EPUB nešly 
kopírovat, prodávala by se šifrovaná pro příjemce. Neměl by ale mě čtenáře špiclovat vydavatel, že tu 
knihu čtu, tím, že by čtečka o mě posílala zprávu online při každém čtení. Citát z EPUB čtečky knih lze 
také udělat fotoaparátem, ale zase by to nemělo být scanování celé knihy, ale jen reprezentativní 
ukázka. Je v tom rozdíl oproti hudbě, protože autor knihy nevydělává na koncertech. Když chcete 
vydělávat na Hudbě prodáváním a ne Koncerty - hudby je až příliš a nebude vás škoda, když to kvůli 
nedostatku profitu někdo vzdáte. Ovšem z doby kdysi si pamatuji, že nahrávat ve studiu je drahá 
záležitost (to studio si také musí vydělat a splatit techniku), to by měli posluchači respektovat. A ovšem 
hudební legendy jako Beatles nebo Pink Floyd nevyrostly na tom, že by si všichni koupili desku, to se 
mezi lidem kopírovalo, pouštělo v klubech atd. Dnes udělají jedno Turné a vydělají si dost na roky 
života. Jiná věc je Televize nebo placený Koncert atd. Ti na tom vydělávají a měli by rovnoměrně platit i 
Autora. Ale honit policejně lidi, co si něco kopírují (nebo jak chce Evropská Unie výrazně omezit 
svobodu internetu kvůli autorským právům), možná i ždímat hospodského, kde Hudba není hlavní věc v 
tom Klubu, fér není... Ovšem Hospodský vydělává a mohl by přispívat asi taky..? (Pamatuji ale i jiný 
případ - mí dobří přátelé ze skupiny Posmrtné Zkušenosti (tenkrát při výměně basáka to téměž 
vypadalo, že bych s nimi mohl hrát, ale nedopadlo to, vzali kamaráda, ale i tak, jezdili jsme na výlety, 
chodil jsem k nim na návštěvy atd. velmi dobří přátelé.) jednou natočili desku, udělalo s nimi smlouvu 
vydavatelství snad SONY records. Jenže v té smlouvě měli podmínku, že u jiného vydavatele nahrávat 
nebudou, a byli poněkud systémově nežádoucí a zákeřné SONY jim žádnou další desku vydat nedovolilo 
ani u sebe, ale kvůli smlouvě ani jinde. Bylo to velmi sprosté a zlé od nich. Asi to bylo časově omezené, 
za 7 let vydali další.) ... Zejména - EU (můj článek je sice spíš Satyra, ale informaci považuji za dost 
vážnou, pokud to tak vskutku je) chce donutit poskytovatele jako Google, aby automaticky detekovali 
neoriginální obsah (včetně článků z novin?) a mazali ho (max do 1 hodiny?!), nebo budou ultra-
nepřiměřeně sankcionováni. To se pak zneužije tak, že nějakou Informaci vydají na nějakém obskurním 
plátku bez čtenářů a kdyby ji někdo chtěl přeposílat jiným, tak ho klepnou přes prsty, že porušuje práva 
toho novináře, takže efektivně tím znemožní šířit závažné informace. Navíc na to Google vymyslí nějaké 
AI (umělou inteligenci), které bude automaticky cenzurovat (shadowban) nežádoucí informace. Malé 
servery, které nemají na hordu programátorů, aby tohle AI dokázali naprogramovat, někdo sestřelí tím, 
že tam vydá nepovolený obsah za astronomickou sankci pro provozovatele serveru? Tohle nechceme 
dopustit..! (I když to tak třeba v EP nemysleli, ale takhle by to pak leckdo zneužil.) (A že to zatím jako 
Bič nepoužívají? To není argument. To se nejdřív takhle potichu udělá Direktiva a za pár let to přijmou 
Národní Parlamenty jako Zákon - no vždyť v té EU to je jako Direktiva už dávno. Jako se už několikrát 
stalo.) 

• A když u té Svobody a Liberalismu - tak není hlavní Akademická Svoboda, ale Akademická 
Zodpovědnost. Vy, školy, jste Zodpovědné Národu (nebo Bohu) za to, že nebudete Kazit naše Děti. 
(Ačkoliv by nebylo správné, aby třeba Ministr s IQ 120 (dobrý nadprůměr, ale i kdyby byl génius ale jen 
jeden) a jeho úředníci, s mandátem na čtyři roky, rozhodoval o Koncepci Univerzitního Školství, když to 
lépe udělá nějaké Kolegium Rektorů nebo Profesorů (nemalý kolektiv s členy IQ 140) vybraných a 
zabývajících se tím celoživotně. Ale sami profesoři by měli dbát na důstojnost svého stavu a nepouštět 
tam zvrhlíka jako MCP jen proto, že si odškrtnul předepsaný počet vydaných prací. Protože Pedagog je 
zároveň Vzor a informace si ten student může najít i ve Wikipedii nebo v online skriptech. Tak ale Zákaz 
Politické Propagandy v nepolitických oborech, ať už pro-režimní nebo proti-režimní, se dá požadovat a 
stanovit Zákonem. (Tedy nevadí asi dobrovolné akce mimo výuku, ale vadí povídat to z Katedry mezi 
normálním učivem.) Žádnou fanatizaci studentů a žádné zneužívání Akademické Půdy k politickým 
akcím proti vnějšku, jako bylo vyvěšování Tibetské vlajky. Studenti - pozor na to, že takhle mladé je 
velmi snadné vás zFanatizovat, nejste v tom příliš odlišní od muslimských fanatiků. I když si myslíte, že 
máte zcela pravdu a ten oponent je zcela špatný, tak se prosím poněkud zklidněte, svět není černobílý a 
mladí se v tomhle velmi často mýlí, zejména když je v tom někdo Důvěryhodný utvrdí. Ať už to bylo 
Schwarzenberg vs Zeman, Clinton vs Trump (nebo třeba Milo Yiannopoulos vs Berkeley campus -- tam 
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až demonstrace a hořící asi auta na ulici, aby zfanatizovaní studenti znemožnili vystoupení M.Y., protože 
to je příznivec Trumpa. A jestli wiki/2017_Berkeley_protests píše "and peaceful students who opposed 
the speakers", tak to je sprostá lež, ti měli k "peaceful" hodně daleko! "Peaceful" by bylo akci 
bojkotovat a nepřijít tam, ale ne znemožnit její konání a ohrožovat ty, kdo na ni přijít chtěli. Zrovna 
jeden z případů, kdy politicky ožehavé téma ve Wikipedii rozhodně není objektivní. Jaksi tam zapomněli 
uvést ty obrázky hořícího auta nebo popelnice nebo co to bylo a násilnický dav večer v den té řeči, 
potmě na tom videu nebylo moc vidět, jestli byli ozbrojeni, ale pavézy nebo štíty měli. Tahle akce byla 
snad vrchol absurdity, protože na Campusu, který se pyšní historií zastávání Svobody Slova, nenechali 
ani trochu promluvit (dobrovolná akce večer) politického Oponenta, ani k sobě ani ke spolužákům, 
protože jako Democrats neuznali výsledek Voleb, které prohráli, a obzvlášť tenhle M.Y. - na kterém mně 
vadí, že je Gay, tak při tom večením protestu měli duhově nasvícený kampus a jsou velcí zastánci LGBT. 
A ty protesty pak trvaly aspoň půl roku, totálně zfanatizovaní jednou stranou za žádnou cenu nechtěli 
připustit, aby si oni nebo jejich spolužáci vyslechli také tu druhou stranu.) (Nebo si pamatuji, jak u 
Chodovské tvrzi v Praze dělali Šmejdi a Idioti uličku hanby pro příchozí, už nevím, jaké akce, ale hanba 
to byla především těch řvoucích idiotů a šmejdů, ohrožujících hosty pokojné akce!), nebo zastánci 
imigrace (anti-patriotic treason) v Německu a lgbt v Anglii, studenti se dost často mýlí, ale jsou velmi 
zarputilí a zfanatizovaní.) (A tedy ještě jasněji China - na Číně není špatný Císař Xi, ani Tibet, ani 
Komunistická Strana, ale příliš barevný, příliš levný telefon ve vaší kapse a příliš levné boty na vašich (i 
mých) nohách a Ateismus jejich dělníků, že pracují příliš levně, a také jsou na nás příliš čestní a levní 
obchodníci. Jsou Konkurence, jsou Odduchovnění. Pokud jste tedy křičeli proti návštěvě Císaře Xi (Xi 
JinPinga) v Praze a vyvěšovali Tibetskou vlajku, ale zároveň už jste Ateista nebo tam směřujete a 
zároveň třeba i máte jejich Chytrý Telefon, jste Hlupák a nevidíte si na špičku nosu. Pokud s nimi 
nesouhlasíte, nenakupujte jejich zboží - sami a dobrovolně se můžete rozhodnout, koho chcete 
podporovat nákupem jeho zboží. (Leckdo si myslí, že si to zboží kupuje pro sebe, čím levněji tím lépe a 
jedno od koho, ale ve skutečnosti si ho kupujete pro toho obchodníka a výrobce, aby měli odbyt, 
obětujete mu svou práci, abyste si na to vydělal, a svůj volný čas, abyste se tomu pak věnoval. To levné 
zařízení pak stejně po čase vyhodíte, ale celou dobu to byl nástroj na vysávání vašeho Času.) A ovšem 
ještě to Huawei a možná Hrozba - dokud ho tu prodávají, tak od nich moc nebezpečí nehrozí, ale když 
zjistí, že žádný další obchod nebude, tak je o dost pravděpodobnější, že se něčím pomstí a třeba vám 
všechny ty telefony na dálku vypnou? Jenže to by si udělali ostudu i pro jiné části světa, asi si to 
nedovolí. Nebo to nějaká aktualizace jen Zbrzdí, jak dělá třeba i Microsoft, když je stará verze moc 
dobrá a konkuruje té nové. A ovšem, vyrábějí v tom regionu také snad všechny typy disků do počítačů. 
Dělat vadnou sérii se jim nevyplatí, kazili by si obchod. Ale tak jako tak, doporučuji cokoliv mít na více 
místech zároveň, protože každý ten disk jednou odejde, a případně na discích od různých výrobců, 
kdyby jeden z nich měl nějaký vestavěný timeout.) (Rekapitulace - proč zde píšu až přespříliš o Huawei, 
protože dnes to ví leckdo, ale až to budete číst, už to třeba nebude jasné, proč jsem tu o tom psal. V 
průběhu postupu k dohodě (nebo nedohodě?) Trumpa s Čínou (při snaze Trumpa chránit americké 
výrobce pomocí ochranných cel před Číňany (mimo jiné proto, že prý "ukradli" technologická tajemství 
američanům, a leckdo říká, že jim to prý prodala H.Clinton ze svého mail-serveru, což se těžko 
dokazuje nebo vyvrací.) ), v den jednání pánů Trump a Xi JinPing, zatkla kanadská justice zřejmě na 
pokyn americké justice, tedy gangsteři a mafiáni, dceru zakladate firmy Huawei ( Princeznu Huawei, 
Meng Wanzhou), aby překazili jednání Trumpa s Číňany, a vydírali Čínu propuštěním této rukojmí, aby 
přistoupila na nevýhodnou smlouvu. (Oficiální důvod zatčení bylo gangsterské překročení pravomocí 
Americké jurisdikce, kde vynucuje své vlastní sankce, obchodní válku proti Iránu, a tedy i jako varování 
ostatním obchodníkům světa, že pokud se nepodřídí Americkému Hegemonovi a rozhodnutí jeho 
kongresu, dalece přesahující jeho Jurisdikci, tak je zatknou stejně, jako princeznu největší firmy druhé 
největší říše, a je to tedy vydírání obchodníků celého světa, aby se podřídili rozhodnutí cizího 
parlamentu, který nad nimi nemá jurisdikční pravomoci, to vše jako součást boje Izraele proti Iránu, 
kde celé USA je jen mopslík pro zájmy Pánů z Izraele, potažmo jejich Pánů, Lordů z London City, kteří 
Izrael založili a ovládají. Je velmi pravděpodobné, ale ne jisté, že Trump se zatčením Princezny Huawei 
neměl nic společného, že to byla samostatná akce amerických mafií proti Trumpovi i proti Číně. 
Takovéhle rozšíření vlastní jurisdikce na celou planetu (tedy když Kongres USA rozhodne, že Čína nesmí 
obchodovat s Iránem), a vydírání zatčením, a pak lživá smear-campaign proti obchodní značce, se nedá 
nazvat jinak, než jako činy mafiánů a gangsterů.) Číňané se bránili (snažili se o vydání své Princezny ze 
zajetí gangsterů) postupně tvrději, buď zatčením dvou Kanaďanů v Číně, nebo obchodními útoky (srazili 
cenu nějakých akcií, asi jejich prodejem?) na Torontstké burze. (Čína jako jeden z největších držitelů 
dolarového dluhu má moc položit a zkrachovat dolar, ale to by se sami střelili do nohy. Západ již dávno 
obchoduje zlatem jen na papíře, zkonfiskovali zlaté rezervy, které u nich měly státy uložené, a je to jen 
velký podvod. Mezitím se skutečné zlato z velké části přesunulo na Východ, do Číny a do Ruska.) 
Direktivou číňané zakázali prodej iPhone v Číně, na což Američané a jejich spojenci NATO v Evropě 
spustili lživou smear-campaign pomluv proti značce Huawei. (Lživou proto, že zcela stejný nebo 
dokonce horší problém, jako mají výrobky Huawei, mají i Android od Google, jestli i iPhone nevím. U 
routerů si u žádného výrobce nemůžete být jistí, že vás nepodrazí, ale tvrdit, že jen Čína a Huawei+ZTE 
mají tenhle problém, je jen účelová lež. Nebo přesněji: když naštvete výrobce, může vás podrazit, a 
když vědí, že naštvali Číňany, tak se možná obávají oprávněně.) Jenže Číňané mohou svou direktivu na 
zákaz prodeje iPhone kdykoliv zase stáhnout, ale lživě pošpiněná pověst značky se těžko napravuje. 
Tato obchodní válka s Čínou zatím pokračuje. Problém Západu je v tom, že Čína je příliš levná a příliš 
čestná a likviduje konkurenčně Západní firmy, ale zcela neduchovní a svádí lidi k marnostem. A není to 
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snadné pro Východ obchodovat s gangstery a křivými šmejdy Západu. Ještě IT vysvětení: v takovém 
zařízení a jeho software ani nemusí být úmyslně zadní vrátka . Firma prostě v dobré víře udělá software 
k tomu výrobku, ale pak po čase, kdy už to mají miliony zákazníků, přijde nějaký analytik, typicky z řad 
hackerů - ti bývají nejšikovnější, s tím, že třeba když tomu pošle zleva jeden nesmysl, zprava druhý 
nesmysl, tak třetím packetem to zařízení celé poplete a to spustí kód, který mu byl podstrčen, a zadní 
vrátka se tam tak nainstalují dodatečně. To ale původní výrobce toho software nebo kdyby to někdo 
chtěl tady kontrolovat, na to stejně obvykle nepřijdete. Zero Day Bug se tomu říká, když to je už známo 
hackerům, ale ještě ne výrobci nebo zákazníkům. A ovšem pokud se něco aktualizuje automaticky, tak 
si to může jednoho dne stáhnout zavirovanou aktualizaci, a ani ne u všech zákazníků, prostě ten jeden, 
na koho by chtěl výrobce útočit, dostane jinou aktualizaci, než ostatní. (To jsme si ve firmě nainstalovali 
nové servery od Microsoftu, a ony si přes noc stáhly důležitou "aktualizaci" a restartovaly se, něco to 
dělalo, a ráno si stáhli další důležitou "aktualizaci", restartovaly se a tu noční za sebou zase zametli. 
Samozřejmě nevím, co tam přes noc dělali, ale vůbec se mi tenhle postup nelíbil. A ovšem, nedávno se 
na ne zcela nové verzi serveru (tedy Microsoftu vadí, že nekupujeme tu novější) Aktualizace (služba 
wuauserv) úplně zplašily a vytrvale měsíc četly z disku (přes 7 Tb read size, k tomu přes 1 Tb read size 
netransparentního antiviru), žraly přes gigabajt paměti a vytrvale vytížily jeden ze dvou procesorů na 
maximum, tedy snížily výkon serveru na polovinu CPU (za více než měsíc běhu té služby měla přes 60% 
cpu time, 603 hodin cpu za 42 dní běhu, zbytek zřejmě čekala na čtení z disku, kdy typicky má 
rezidentní program 0.0-1%, když něco dělá a jen nečeká) a zahltily disk a paměť. Zákazník najednou 
zjistí, že ten starý server je příliš pomalý, a ještě rád si koupí novější a pokud ne, tak mu to ten disk 
uvaří až do selhání, a stejně si koupí novější. Třeba to byla jen nějaká náhodná chyba? Na obou 
serverech stejného typu? Jako zcela reálnou situaci to mohu doložit sérií print-screenů, několik dní jsem 
to postupně sledoval, než jsem ty aktualizace radši zablokoval (přes výslovné nařízení, že musí být 
spuštěny, od pověrčivého vedení IT té firmy. Ono totiž nestačilo jen restartovat nebo vypnout ty služby, 
samy se zapnuly a začaly s tím zase, bylo potřeba je zablokovat důkladně), aby mi neuvařily disky na 
tom serveru, který všechny ty virtuální servery hostuje.) Nebo u certifikátů serverů, "million message 
attack" - když pošlou serveru miliony zpráv (zkusí milionkrát otevřít https stránku), každou zprávu jinak 
špatnou, tak podle toho, jestli jim "Ne" řekne rychle nebo pomalu, postupně odhalí to tajné číslo, 
kterým se šifruje komunikace. (a v logu webserveru se to neobjeví, protože komunikace se nenaváže a 
žádný požadavek na web-stránku tím neprojde, v logách routerů nebo iptables to být může.) Tomu už 
se dnes SSL (https) celkem brání, že i když ví, že to bude špatné a komunikace je neplatná, stejně 
pokračuje až do konce toho úvodu, jako kdyby to bylo zatím správné, tedy aby neřekl "Ne" příliš brzy, 
hned jak to zjistí, ale až nakonec toho úvodu a pokaždé stejně rychle. Jenže tyhle různé chyby v 
zabezpečení třeba toho SSL se objevují neustále nové. A ovšem, viz Vault7 na WikiLeaks, konkrétně CIA 
dělá různé software na pronikání do cizích systémů, většinou ale pomocí flashdisku nebo zavirovaného 
emailu nebo chyby ve wifi-routerech atd. Pokud jste pro giganty typu CIA nebo Čína jen malá nula nebo 
nějaký zbytečný disident, oni nebudou likvidovat a napadat všechny, ale pokud máte nějaké státní, 
obchodní nebo technologické tajemství, musíte si dávat větší pozor a třeba nešetřit nakupováním 
šmejdů z levných "lidových" značek. ) 

• Z hlediska Demokracie - je správné posílit Autonomii Regionů tak, aby většina v ostatních částech 
Republiky nebo Federace příliš neutlačovala jinou část. Na druhou stranu, je spravedlivé, když bohatší 
region dotuje ty chudší regiony, část daní se používá lokálně, část je určena shora a distribuována 
dalším regionům, a pouhá daňová zátěž není argument pro požadavek separace - vyjednávejte o výši 
těch daní.

• Ještě Konopí - mí přátelé v ADE měli jeden důležitý vzkaz: "Kdy máš přestat, řekne ti sama, naslouchej 
jí, Marie Jana". Musíte včas poznat, kdy je toho dost a netáhnout to až do Paranoie. Dále - pokud 
začnete intenzivně a vytrvale kouřit před nebo při škole (myslím vysokou, možná gymnázium), 
pravděpodobně ji nedokončíte (vygumujete si znalosti před zkouškou, nebudete se soustavně 
připravovat, atd). Pokud po škole, z větší části si ji vygumujete. (Nebo trochu o prázdninách asi není 
takový problém, jako během roku před zkouškami..?) Pozor, že dětský mozek a dětské plíce to 
poškozuje víc a rychleji. (V téhle republice kouří už dost dětí i na střední, ale dokonce i na základce, to 
není dobré!) Zakládat slušnou a normální rodinu je s tím dost nemožné, protože žena ani děti to 
nekouří, a jako otec se jim budete odcizovat. (Dost možná to za tu oběť nestojí!) Koncentrovat a 
zklidňovat se při konopí a racionálně myslet je asi něco jako když hokejista Jágr trénuje s 10-kilovým 
závažím, není to prostě na usnadnění.

• Ještě k Psýché vs Logos - jako v Psýché (v citech) je Soucit (Soucit je druh Lásky), v Rozumu (Logos) je 
Svědomí (a to není ani tak Strach, ale především Čest). Jako v Rozumu je Rozhodnost, tak v Psýché je 
Rozmar. Nedávejte do Citů Rozhodnost proti Rozumu...

• Ještě ta Pekařka Epidemioložka - popletl jsem to jméno, je to Carol J. Baker, viz text a viz video (a 
ovšem i na té minutě slov má několik různých nepravd, třeba že prý "hispanics" nejsou rasa ale jen 
politické označení.)

• Dnes (190112) prý zemřel Brady... A znovu připomněli, jak ministr pro-sudeťák tehdy lhal. Pokud 
pochopíte, jak byl tehdejší seznam vyznamenaných strukturován, tak Brady tam být od začátku prostě 
nemohl, tedy ani nemohl být vyškrtnut. A jak uvedli ukázku nakonec, že prý "jde hlavně o tu 
Demokracii", i ta se mu do toho kufříku vešla odvést ji odsud! Protože tahle šaráda s demonstracemi 
proti vyznamenání a zároveň jiná podobná šaráda ve Francii a další jinde během toho víkendu zakryla 
to, jak podvodem schválili smlouvu CETA s mezinárnodími arbitrážemi! (Podotýkám, že text v odkazu je 
ale jen zčásti míněn jako Satyra, a ovšem žádné Alt-Médium z těch, komu jsem to poslal, si to netrouflo 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 219  
 

http://pialpha.cz/Vyznam_vyznamenani_2016.html#CETA
https://www.youtube.com/watch?v=sttSh4FDgB0
https://web.archive.org/web/20180113003325/https://www.infowars.com/professor-well-just-get-rid-of-all-the-whites-in-the-united-states/


uveřejnit. Moc kvalitní ten text není, jenže to je dost přesná a velmi ostrá kritika. Dále k podotknutí, že 
to bylo psáno ještě předtím, než nás Trump zachránil před smlouvou TTIP , že se na ni už skoro 
zapomnělo?) 

• Alkohol   - žiju tu v zemi alkoholiků (Čechy mají největší spotřebu piva na hlavu ve světě a když je mapa 
světa a na každé zemi je napsána jedna věc, čím je ta země významná, tak na Čechách je "drinking 
beer". Což je poněkud smutné.), a inu, také jsem popíjel zamlada, než mi došlo, že bavit se dá i bez 
toho. (Zřejmě je především potřeba nestressovat se, aby se člověk nemusel takto uvolňovat, ale někdy 
na uvolnění stačí i smích.) Ale mám zajímavé doporučení: když jsem pil víno (říkal jsem si na tlak, ale 
dlouhodobě si spravovat nízký tlak vínem vede naopak ještě ke zhoršení), tak je lepší ho ředit vodou 
napůl, říká se tomu vinný střik , třeba v sub-tropech, kde ve středověku a starověku pili vína dost, tak 
ho ale nepili v té síle, jako se tu pije dnes, to by byli v půli dne dost namol. Bydlel jsem tehdy na 
pomezí Moravy, nevím jestli to souvisí - na Moravě se pije víc víno než v Čechách a lidé jsou srdečnější 
a upřímnější. Také v době, než se stihly velké strany zkompromitovat, volila Morava víc levicově (tehdy 
spíš ČSSD, proti KSČM tu byla dost silná propaganda, postupně čím dál méně oprávněná), tedy lépe 
chápou Solidaritu. (Pokud v Čechách není jako na Západě problém v tom, že tam Levice podporuje 
především nežádoucí Minority - tady Levice víc podporovala Lid, nežádoucí Minority tu prakticky 
nemáme v míře, aby to bylo závažné (pokud někomu vadí přílišná podpora cikánů, tak ať si uvědomí, že 
je lepší líný cikán (nejsou takoví všichni, ale je jich statisticky dost), než hladem dohnaný k loupežím a 
kočování, socialismus to ale zvládal lépe) ). Také prý na Moravě pijí víno jinak, že první sklenici pijí dost 
dlouho a jen si povídají, takže postupně si napřed probudí játra k produkci enzymů na rozklad alkoholu. 
Třeba v Rusku a v Polsku vodka (a ovšem málo se ví, že to tam rozšířili židi nejen kvůli profitu, ale 
zřejmě i jako pomstu proti ruské populaci? (Někde jsem to četl, ale těžko se to dohledává. Ani ne tak, 
kdo to vymyslel (destilaci zřejmě v Persii, ale konkrétně prý Vodku v Polsku?), ale kdo to tam tolik 
rozšířil, že v 18-19 století měli licenci na výrobu alkoholu v Rusku židé) -- zbavte se toho, je to škodlivé! 
(v míře větší než jedna nebo dvě skleničky při oslavě) Také se tam (ty odkazy předtím) dočtete, že sami 
židi moc nepijí, proto dělali hospodské.) - prý napřed aspoň slaninu a "vymastit" si žaludek. Prý je jedna 
sklenice (2dcl) vína denně zdravější, než být abstinent, nevím. K tomu tedy zkušenost - víno v otevřené 
lahvi zkysne na ocet, ale když si koupíte ve vinárně stáčené víno do plastové lahve (což někdy může být 
i kvalitnější, než leckteré lahvové), tak ta plastová láhev se dá zmačknout, aby v ní nebyl vzduch, a 
takto skladovat třeba v lednici. Pet láhev (1.5-2 lt) se dá zmačknout až na poslední dvoudeci bez 
vzduchu. Pak ale i jako vegetarián a kvůli kvasinkám i minerálce, ale i pro posezení s kamarády v 
hospodě, když jsem pil pivo, tak i to se dá ředit vodou napůl. Pokud byste to zkoušeli, nejen od Karla IV. 
zakázali lít vodu do piva, je nutné to dělat opačně, tedy nejdřív do sklenice minerálku a tu dolít pivem, 
protože se to lépe smíchá a není to shora slabé a dole zrádně silné, jako kdybyste nalil vodu do piva. 
(Na zapamatování a pro ty, kdo si myslí, že pivo je lepší, tak v tomto postupu zlepšujete vodu, v tom 
špatném postupu zhoršujete pivo. A připouštím, že to je spíš pro Intelektuály, ale ti by se zase měli 
snažit nepít vůbec.) Do pulitru se akorát vejde matonka a malé pivo. (Tady už takové prodávají i v lahvi 
"Svijany Fitness", napsáno takovým lady-fontem.) Pokud nemáte problém s financemi, tak hospodští se 
sice nejdřív podivují, ale brzy pochopí, že takhle se jim ta sklenice víc vyplatí. Také se dá pít birell 
(nealkoholické pivo) i mezi alkoholiky, když si prostě jen chcete posedět s přáteli. Je zajímavé, že birell 
se z piva prý vyrábí neutralizováním alkoholu kyselinou mléčnou, která je také jako únava ve svalech. 
Tedy pivo se neutralizuje únavou ve svalech a dělníka první jedno nebo dvě piva neopíjí, ale neutralizuje 
mu to únavu ve svalech, a ovšem nepomáhá to na únavu mozku. Pokud jich ale vypije 10, tak už tenhle 
efekt k ničemu není. Ale třeba zedník na stavbě může popíjet pivo (pokud nedělá ve výškách) skoro celý 
den a neopije se tolik, jako normální občan. (A proto dostávali pivo i otroci na stavbě pyramid.) Také, 
pokud pracujete mozkem a chcete chodit do hospody, tak tam ale musíte přijít třeba půl hodiny pěšky, 
abyste měl únavu ve svalech. Obecně, člověk pracující mozkem by tolik pít neměl, ale mozku dělníka 
není taková škoda. A pamatujte: koho mají rádi v hospodě, toho nemají rádi doma . V pivu je chmel a 
ve chmelu je Estrogen, ženský hormon. Možná to s tím dost souvisí, že pivaři jsou mírnější a ochablejší, 
než lidé pijící víno, kteří se víc perou? (Tedy jestli je souvislost s tím, že se tu pije hodně piva a je tu 
jedna z nejmírnějších zemí světa? Prostě jsou pak chlapi takoví ochablí a moc se neperou, ale ani se 
moc nebrání vrchnosti nebo cizincům.) Také nevím, jak moc to souvisí, ale celoživotním pivařům 
narostou postupně trochu i prsa. Nebo to souvisí jen s celkovým ztučněním? Vegetarián o dost hůře 
snáší alkohol, když nemá přebytečné tuky v těle, také žena má slabší játra než muž a rozhodně nemůže 
pít tolik co muž a pokud to zkusí, tak se dřív zničí. A ovšem bavit se dá i bez alkoholu a je to čistší a 
upřímnější. Myslím, že lidé pijí alkohol především proto, že se stydí uvolnit se normálně a že žijí ve 
stresu a potřebují se uvolňovat víc, než když žijí v pohodě. (Pomáhá na zbavování se stressu třeba 
běhání? Nevím.) (Doma ale piju spíš čaj (černý čaj především - černý (v Číně mu říkají červený) čaj je 
jang, ohřívá a zvyšuje tlak, zelený čaj je jin, ochalzuje a snižuje tlak, a pokud mám problém s nízkým 
tlakem, tak zelený čaj moc nemohu.) a minerálku, pil bych i vodu, ale nemám moc vyváženou stravu a 
magnézium v té minerálce potřebuji. A když už jdu do hospody, piju juice s matonkou smíchat do 
pulitru.) 

• Ještě upřesnění, když jsem na začátku lobboval proti zrušení bankovek a mincí - na běžnou spotřebu 
nám dávají svobodu (i když platba kartou je pohodlnější), ale větší platby, od úrovně dražšího domácího 
spotřebiče nebo levného auta, nebo rozhodně od úrovně běžné výplaty, by mohly být požadovány 
elektronicky, tedy transparentně. Nemít doma tak velkou hotovost, kterou by stálo za to krást, vás 
chrání. 
Neškodní si zaslouží Svobodu, ale Silné je třeba postavit do Řádu. 
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• Ještě mi dnes zdejší "rabín" (tedy asi není rabín, ale studoval lingvistiku a filosofii) připomněl, že ve 
starém zákoně je 613 různých přikázání. To v řeči čísel 6,13 pak pochopíte, co myslel Pavel asi v R 2:17 
a R 3:19 nebo jinde. Tohle nebyla správná cesta k životu, jen dodržováním zákonů Duchovní Člověk 
nevyroste, i proto ji tehdy nahradili za Křesťanství. 
Děkuji ti, pane Ježíši Kriste, za to, co jsi pro tuto Civilizaci udělal, svým Činem i Dílem, i Obrazem, který 
z toho vyrostl, je to velký Strom s dobrými Plody. 
Vám, co toto nechápete, viz historii Antiky - fašismus Římanů a barbarské kmeny na severu, jak by se 
Civilizace vyvíjela. Byla to především změna Paradigmatu Hrdiny, již to nebyl Válečník, který rozdrtí 
všechny Nepřátele, ale od té doby se stal Hrdinou ten, kdo se Obětuje pro Dobro druhých. Jistě na tom 
bylo i mnoho dalšího dobrého, já to ostatní nesnižuji, ale tohle především změnilo Vývoj Civilizace k 
lepšímu. Gnostici to příliš brzy rozostřili na mnoho různých bludných směrů a omylů, bylo příliš brzy to 
rozštěpit. Ale od určité doby bylo možné z tohoto kmene nechat vyrašit nové větve. Nedá se dnes příliš 
říkat, která je lepší nebo horší - dobrá je ta, co je místní a funguje dobře k Oduchovnění Lidu, k 
udržování před Bezduchostí. 

• English Abstract   k tomu bude v příloze. (Psal jsem to jako průvodní email, ale je to nakonec taky dost 
dlouhé, Thunderbird s tím zkolaboval (ještě že si ukládám verze průběžně a vracel jsem se jen o 4 
hodiny zpět a na části jsem měl aspoň print-screeny, normálně ukládám i častěji.) a když už to dopíšu v 
OpenOffice (protože můj vlastní editor neumí unicode), tak z toho bude i PDF. Ještě to dopisuji a 
odesílat to 13.1. nechci, pošlu to asi radši 14.1. Aktuální timestamp 
a5588a2e39f6af3105d3b2f32c6c5d94 Mon, 14 Jan 2019 23:56:13 +0200 - stejně to asi pošlu až 
zítra...? ) 

Náhled: Kořen Zla Západu - Pardon, Cease and Desist...
(File 2019-01-21 00:34)

(Příspěvek nebyl odeslán do Fóra - P.A.Semi » 17 led 2019 01:04 - 21 led 2019, 00:34 

(metadata) 
Už jsem myslel, že to mám uzavřené, ale... 
(Poznámka - číslovky 16,17,18,19,20 jsou zde datumy...) 
 
(stream16-20) 

• Téměř jsem ale vynechal nejhorší kořen Zla Západu, nejobludnější Podvod (nejen novodobé) Historie, 
základní Dogma Západu, to, jež je nástrojem Ovládání Světa A.J. (Antikrist Jidáš), obludností 
srovnatelné se středověkou Inkvizicí (akorát dnes už se za to neupaluje fyzicky, jen se zničí osobnost) a 
někdy i horší, než totalita bolševiků u nás tehdy... (Tedy nevynechal jsem ho, je opatrně zmíněn v 
jednom z těch streamů, ale to není dost...) (To ještě zvážím, jak a kde o tom napsat, na této polokouli 
to bohužel zatím nejde...) (Inu, čísla se dají falšovat tam i tam, to se těžko dokazuje, ale dveře se 
rozhodně nedají otevírat tam, kde mohou něčím zapadat, to každý horal ví... (tedy ve městě vám to je 
jedno, třeba v paneláku na Jižňáku se dveře otevíraly směrem ven, a třeba dveře do garáže se vždy 
otevírají ven, pokud nejsou shrnovací nahoru, ale když máte chalupu v horách, kde může napadnout 
metr sněhu, tak se dveře do chalupy rozhodně nemohou otevírat na tu stranu, kde bývají zapadané 
sněhem)... A pak takové věci, jako fyzikální zákony a chybějící vlaky s uhlím na leteckých fotografiích (a 
to jsem dnes zjistil, že výpočet-odhad "tři vagóny uhlí denně" (skládaných ručně lopatami?) jsem možná 
až 5x podhodnotil... nebo kolik je asi tak 540 krychlových metrů benzínu? denně... nebo alespoň 1.5x 
víc uhlí (podle poměru MJ/kg, a to ještě nehledě na rozdíl v efektivitě, tedy spíš 2.4x víc), kdyby na to 
nechtěli plýtvat benzínem... to když chcete vyvařit denně 4500 x 50L vody, tak přes heat capacity, 
vaporization heat, MJ/kg, efficiency, heat content se to dá přepočítat na tuny paliva), nerozrytá země a 
chybějící tisíce tun popela, (nebo nový komín bez připojení ke kamnům, ale to kdyby tam původně bylo, 
tak to na té zdi musí být vidět, že byla mezitím zazděná?) atd... A ovšem, když opakovaně zveřejníte 
nějaké číslo několik měsíců (tedy třeba v lednu) před tím, než byla teoretická možnost to číslo vědět 
doopravdy (tedy třeba koncem dubna), a trefíte se zcela přesně podle předem daného dogmatu, je to 
poněkud podezřelé... Nebo třeba když se o reparace "potom" přihlásí víc přeživších, než kolik jich tam 
bylo "původně" celkem... Jenže těm tehdy už se stejně nepomůže, ale s tím umlčovaním a perzekucí 
nyní je problém... (Taková pěkná pohádka mě na to napadla: "bylo čtyři až pět milých bratrů, naštěstí 
ale jeden nebo dva stihli utéct, než z nich ten zlý padouch šest zabil, a proto se zbývajících pět až sedm 
přihlásilo o odškodnění, a tak jim ho dodnes jeho dědicové platí, ale běda, kdybyste chtěli o těch šesti 
pochybovat (tedy hlavně o tom čísle nesmíte pochybovat, protože je posvátné těm, kterým posvátné nic 
jiného není), nebo třeba zmínit pro srovnání, jak předtím jejich příbuzní zlikvidovali šedesát milých 
nevolníků v zemi, kde zítra již znamená včera, a jak jejich sluhové potom zlikvidovali dalších dvacet až 
třicet milých všude možně po zemi"... Jenže někteří milí jsou někomu milejší a ti ostatní jsou prý úplně 
zbyteční... (Nebo ještě přesněji, ono jich bylo původně devět milých bratrů, tři až čtyři ale nebyli v 
domě toho padoucha a utekli (byli včas odvlečeni) na jednu stranu, jeden (až dva?) utekli na druhou 
stranu, a tři nakonec zbyli a pak se přestěhovali jinam... (Něco v těch číslech ale nesedí, protože z těch 
bratrů ten jediný milý hodný (tedy Chasidové v Polsku) skutečně asi zmizel a už není... (Leda by byli z 
těch dvou milých, co z Polska utekli na východ a byli včas uklizeni za Ural?) ) Taková "grim" pohádka... 
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A ovšem mohou ta čísla být mylná, archivy zfalšované tam i tam, ale zákony fyzikální a logické 
i kauzalita se překračovat nedají a následnou symboliku nelze přehlížet donekonečna...) ) Jenže ještě 
větší problém by byl, kdyby se ta čísla s konečnou platností ukázala jako nepravdivá, pak by to totiž 
znamenalo, že by je třeba chtěli naplňovat znovu a nyní již doopravdy, a u těchhle pánů bývá obvykle 
"collateral damage" dost gigantická, to by nakonec nikdo nechtěl...) 
 

17: (Je také zajímavé si porovnat mapu těch táborů s mapou Železné Opony, protože určitou shodou 
okolností byly všechny ty špatné jen na jedné její straně, ale všechny ty, které byly na straně, kde je 
mohli dojít z tehdy ještě demokratické části světa ověřovat, byly jen sběrné. Tam totiž zemřeli 
internovaní především jen na Tyfus a Hlad v posledních dnech války, kdy kvůli bombardování, zničení 
infrastruktury a vyhlazení měst (jako třeba Drážďany, město plné civilistů, zničili hůř než Hiroshimu) 
zkolabovalo zásobování... Takže až když je v dubnu osvobodili, mohli teprve sečíst skutečné počty obětí, 
jako třeba známá A.F. (ta, co dopsala známý deník prý kuličkovou propiskou (a "dospělým rukopisem"), 
které se začaly vyrábět až několik let po té válce!) zemřela až v únoru na Tyfus... Ale již v lednu několik 
článků v hlavním propagandistickém plátku válečných štváčů (NYT, od začátku 20. století až po 
Afghanistan, Iraq, Sýrii a Irán štvali všechny velké války propagandou především odtud) vydali 
informaci o konečném počtu obětí a trefili se zcela přesně... Po válce se objevilo množství zcela 
absurdních fantazií způsobů mučení a zničení, zcela lživých a zcela absurdních (nebo si jen někdo dal 
práci s desítkami podvrhů? evidentně ještě ne-počítačovou knižní sazbou?), ale byly zas potichu staženy 
a ponechán jen jeden z těch vymyšlených (nazvaný podle skupenství hmoty a místnosti, do které se 
otevíraly dveře na špatnou stranu...) ) (A tak začaly po celé planetě růst chrámy Antikrista Jidáše na 
uctívání tohoto kultu lži, vražd, násilí a pomsty, uctívající jidáše, promítající smyšlené záběry násilí, 
vydávající fotografie obětí třeba z těch Drážďan za oběti tohoto Kultu, a různou další strašidelnou 
ponurost... A gigantické reparace plynou a plynou dosud... Kdykoliv někdo zkusí zmínit, kolik obětí mají 
na svědomí po té válce, je rovnou ve jménu tohoto Kultu Zla (virtuálně) lynčován, stal se tedy 
ospravedlněním většiny následujícího Zla Západu pod vládou Bestie ציון ציי v Levantu ({od slova H6728 
"wild beast, desert-dweller, crier, yelper", viz 6 výskytů tohoto slova: Ps72:9 (špatně přeloženo, a je to 
spíš zlý žalm... Ps72 "{9} Před ním pokleknou bestie a jeho nepřátelé prach budou lízat. {10} A králové 
Rozvalin (=Taršíš) a vytí dar způsobí vrátit, králové zajetí a opilství najmutí (en: hire) přinesou..."), 
Ps74:14 (sice také nesprávně přeloženo, ale asi dobrý žalm, je o židech především...), Is13:21 (tady 
viz, bestie a šelmy překládá KB jako "lítá zvěř", KJV jako "wild beasts", budou "ležet rozvalené", ne 
"odpočívat", nicméně dál v tom verši má být "naplní jejich domy bratři a budou přebývat tam dcery 
(péče~požadavků)  " - slovo prý "sova, nečistý pták" od "péče, požadavek? (proč,protože), zpěv,   
odpověď, útlak" téměř stejné jako v následujícím verši "ozývat se, výt"), Is23:13, Is34:14 (-- asi byla 
chyba, že jsem nepřeložil i Isajáše, ten je v originále zajímavý...), Jer50:39 ("šelmy a hyeny") -- je to 
poučné, jak stejné slovo ציי   "Zii" - "šelmy, bestie" - někde přeložili tak a někde jako "obyvatelé pustin",   
jak se jim to hodilo, ale souvislost se pak v překladu ztrácí... Od toho slovo ציון   "Zion" je "místo šelem a   
bestií", možná i od slova "vyprahlý,poušť"...}) . Nevím, jak kde, ale ve W.DC je toto Muzeum prý plné 
Luciferiánské symboliky od A.Pike (jako ostatně mnoho jiného v tomto Okultním Sídle), ani šedé kostky 
v Berlíně nevypadají ne-okultně ... A protože toto dogmatické číslo, předem určené, je tomuhle 
Luciferiánskému kultu (18: nepřesné, je to kult Molocha Baala... Luciferiánská je spíš Chanukkah...) 
posvátné, tak jeho zpochybňování je trestáno tvrdě... Protože právě tato Největší Lež Dějin umožňuje 
Antikristu Jidášovi ovládat svět...) 
(Nemůžu tu větu najít, popisující rozdíl, že běžná náboženství začínají nějakou událostí zrození a hlavní 
hrdina je kladný, ale tento Kult začíná (byť fiktivní) událostí masové smrti a hlavní hrdina (tedy spíš 
anti-hrdina) je nejhorší padouch... Termín H. se objevuje v knihách a tisku od cca 1850, ale "s.m.j." se 
prý (pokud ten graf není spletený?) začalo objevovat až zrovna po začátku ww1... ) (Také by mě z 
hlediska zájmu o Historii zajímalo, kolik z těch 11-12M "Displaced Person" (z nichž v Německu byly 
alespoň 4M možná víc, ale zřejmě včetně vyhnaných sudeťáckých zrádců) po válce, z nichž {nemohu 
dohledat číslo ale řádově asi sto tisíc} bylo tou dobou židů, kolik z nich bylo židy před válkou? ) 
 

18: (Tady se lze třeba dočíst, co o Holocaust Cult píše Rabbi Michael Goldberg... (Tedy nezkoušejte 
tvrdit, že to je anti-semitismus... No fakt ještě že jsou nějací čestní rabíni, kteří se nedají nálepkovat a 
osočovat z anti-semitismu...) Pro ty z vás, kdo se zabývají Religionistikou, cituje tam Psalm 135:15-18 
("psalm" je česky "žalm", a poznámka k překladu KB: je tam "budou", není tam "buďtež") právě v této 
souvislosti ! Ne nadarmo jsou obrázky, srovnávající Nazi Germany 1942 and Israel 2012... Ještě Rabbi 
Goldberg: "Since World War II, thousands of monuments and at least one hundred museums have been 
erected in Europe, Israel, and the United States to enshrine the memory of the Holocaust. The wealth 
lavished on their construction and upkeep testifies as much as any ancient Buddhist temple or medieval 
Catholic church to their adherents' devotion to the cult" ...) (A pak viz Holocaust Remembrance - What's 
Behind The Campaign? na rense.com - ten má obvykle velmi kvalitní články "general"... A já k tomu jen 
dodám, že Holocaust Cult je kult Molocha Baala a Satana, a umožňuje vládu Antikrista Jidáše nad 
světem, a jeho centrální dogma 6e6 je odporná lež. Pokud to nechápete nebo nesouhlasíte, přečtěte si 
ten Rense General... Ono to totiž zejména v USA nabralo ještě o dost jinou dimenzi než tady v Evropě... 
Tam u Rense akorát nerozporují to nesvaté posvátné číslo, to rozporují tisíce jiných, ale těžko se to přes 
google hledá, protože nesouhlas s tímhle dogmatem je velmi tvrdě potírán...) (Pro ty, kdo to ještě 
nechápou, tak viz celkový počet obětí té války, viz 20-60[!] milionů obětí židů bolsheviků v Rusku - to 
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nebyl Stalin, to byla židovská Čeka a NKVD a židy vedené Gulagy... (Viz NKVD Ljubljanka - viz Uskujnik! 
(Uskujnik se podle mě mýlí ve Stalinovi... Ale to ostatní je tam zajímavé... A jen na okraj, bylo to 
vydané v Minsku, není to z Ruska...) A viz Solzhenitsyn...!) Inu, v historii bylo obětí spousta, ale proč 
právě těch nesvatých 6e6 je tak uctíváno?! -- právě v tomto nepoměru je hlavní problém... Měli na 
svědomí 10x víc obětí minimálně, ale uctívání Kultu Zla je alespoň 100x v obráceném poměru...) (Pro 
ty, kdo ještě nechápou - všechny tři války v Iráku s miliony obětí byly v zájmu a v režii Izraele, USA 
tam nemělo žádný jiný zájem, než sloužit svému Zlému Pánu. Pokud to ještě nestačí, tak o ISIS se lze 
dočíst v dokumentu DIA-287 (DIA je "Defense Inteligence Agency", takový zřejmě čestnější brácha od 
CIA, sídlí zřejmě na druhém břehu řeky naproti Pentagonu...) z roku 2012[!], strana 3 body B-C: "The 
Salafist, the muslim brotherhood and AQI (al-Qaida in Iraq) are the major forces driving insurgency in 
Syria. The West, the Gulf countries and Turkey support the Opposition..." a především strana 5 bod 8.C 
"there is the possibility of establishing declared or undeclared Salafist Principality ... and this is exactly 
what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian regime, which is 
considered the strategic depth of the Shia expansion" -- a k tomu vysvětlení: "Salafist Principality" je 
velmi přesně to, co se později jmenovalo ISIS, "Salafist" je ta nejhorší militantní forma Islamismu a 
"Principality" je de-facto totéž, co "Suverenita", a "Shia expansion" je přesně to, co nejvíc vadí Izraeli a 
proč podporoval Jihádisty v Sýrii, tedy že pro Izrael je "better ISIS than Iran"... Vznik ISIS byl 
plánovaný a záměrný na popud Izraele, provedený skrz jeho Sluhy...) (Já nechci, abyste se za to Izraeli 
mstili, ale abyste přestali uctívat jeho Obludný Kult Zla jménem Holocaust, protože to byl relativně malý 
trpaslík ve srovnání se skutečnou obludností z té druhé strany...) 
 

16-17: K tomu ale, že vysvětlení o prý chybějícím wav ve slově בוCת�ש (to je "vrátíte se") v Lv25:10, jež 
zatím považuji až za následný podvod z 90-tých let minulého století (které někteří tvrdí, že znamená 
"mínus 6 milionů" ve slově "vrátíte se" myšleno do Israele), tam žádné wav nechybí, tam totiž obvykle 
nebývá, znak, jenž jej nahrazuje (ty tři tečky dole ve tvaru "backslash"), se vyskytuje 4383x ve starém 
zákoně, a přesně tento tvar bez wav se vyskytuje 20x ale s wav jen 5x... Zajímalo by mě, kdyby tuhle 
interpretaci někdo doložil z dřívější doby, nebo odkud se to číslo 6e6 na začátku dvacátého století 
(přesněji asi na začátku wwi) vzalo...? Viz "populární" vysvětlení (pocházející z knihy tam zmíněné, co 
jde stáhnout (ta má leckteré další zajímavé informace), odkazující se v tomto na tištěnou knihu Rabbi 
Shmuel Himelstein a Rabbi Blecha, které stáhnout asi nejdou, ještě se prodávají -- to je ideální způsob, 
jak pohřbít nějakou informaci: vydáte to v placené knize, na kterou se pak někdo zkomoleně odkazuje, 
ale dohledat původní smysl a kontext nebo reference na původní zdroje nejde, protože to by porušovalo 
copyright 24 let starého díla) (A na ty čísla, z mnoha desítek nebo i set stránek viz třeba 
6millionfairytale na WordPress... a viz a viz 1 2 a viz ! ) (Dále, odkaz na historika N.Starikov (prý Ruská 
opozice proti Putinovi?) jsem tu dával dříve, pro pochopení, kdo a proč spouštěl obě ty světové války ve 
dvacátém století...) (Tedy toto vysvětlení původu čísla 6e6 je (zřejmě?) až dodatečný podvrh a stále 
ještě by mě zajímal jeho skutečný zdroj (někdy kolem nebo těsně před rokem 1914, odkdy se toto číslo 
začalo masivně objevovat), v Talmudu ani v Mishna jsem to nedohledal, nebo je otázka, co přesně tam 
hledat a jestli to třeba z anglického překladu nevypustili?)... 
 

20: Je dobré mít se kde zeptat... (A ještě štěstí, že zdejší kněz nevěděl, o čem vlastně píšu...) Prý to 
číslo 6e6 pochází snad z Makabejských, nebo od David Molcho (ten byl ale Solomon Molcho)...? V 
Makabejských jsem to ovšem nedohledal (to je zlá a profánní kniha a nic svatého na ní není, ani nevím, 
kdo a proč to zahrnul do Kánonu... Asi proto, že to vypadalo stejně krvavé a brutální jako jiné pasáže ze 
Starého Zákona, kde je ale při správném překladu to násilí jen symbolické, narozdíl od tohoto v knize 
Makabejských, jedné z hromadných vražd spáchaných židy, kterou dodnes oslavují... V leckterých 
Biblích to chybí, ani jsem to tu neměl, kromě výtisků ČEP... (A ovšem v tom mém kubickém metru knih 
zrovna krabice s Biblemi je navrchu, tu nehledám dlouho...) ) Text od Solomon Molcho jsem originál 
nenašel. Nebo je to spíš z doby Bar Kokhba revolt - tedy Rabbi Zrádce (Akiva), autor Talmudu? Tam jich 
ale padlo 6e5, stejně jako jich Mosheh vedl... (Nevím, odkud vzali v roce 1897 tohle nesmyslné číslo?) 
 

Ale dosud si myslím, že podle toho, kdy se to číslo 6e6 začalo objevovat, tedy od roku 1900 (ale hlavně 
pak od 1915) desítky článků, ve kterých v "holokaustu" trpí 6 milionů židů, nejdřív v Rusku, pak ve 
střední Evropě, že za to může dost možná Theodor Herzl and World Zionist Congress...? Jen domněnka, 
nevím to jistě... (Nebo snad prý Rabbi Stephen S. Wise?) (Každopádně ale stanovit přesný počet obětí 
židů ve wwii v lednu 1945 z NYT, dříve než spojenci osvobodili koncentrační (sběrné) tábory a mohli 
zjistit, kolik bylo přeživších, dříve než tam propuknul tyfus na konci války, a trefit to číslo přesně, je 
kauzálně nemožné... Buď lhali před koncem války, nebo po konci války, nebo spíš lžou pořád...) 
 

20: Když se spojenci rozhodovali bombardovat Pracovní Tábor Auschwitz, pro několik velkých továren, 
(kde nic vyhlazovacího nebylo, dokud to tam sověti po válce nepostavili), Jewish Agency of World 
Zionist Organization byla proti, spolu s Britskými židy a s Polskou exilovou vládou, protože jednak 
nechtěli ani jednomu jedinému židu v tom táboře ublížit bombardováním (i když bombardování třeba 
Budapešti jim nevadilo), protože dobře věděli, že tam k žádnému vyhlazování nedochází... (Nebo jak si 
jinak vysvětlíte, že nechtěli ani jednomu ublížit, když jich prý tisíce denně umíraly?!) V článku ve wiki se 
dá jít i do historie (co bylo zcenzurováno), tam jsem dohledal tu Wyman Auschwitz Report 2012 (na 
původním umístění již není) ... 
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Různé příběhy, jak prý denně odjíždí z Maďarska 12000 židů do koncentračního tábora zřejmě vznikly 
tak, že tam odesílali pár transportů, aby těch 200,000 pracovníků nějak nabrali. Jenže dnes, když se to 
řekne, tak si naivní člověk vynásobí 365*12k a myslí, že toho bylo tolik... 
Němci nezavírali židy, ale především politické oponenty v době války, shodou okolností to byli často židé
Ohledně bojkotu židovských obchodů v roce 1933, to nejprve v březnu židé v anglii a v USA začali 
masivně bojkotovat německé obchody, a následně v dubnu 1933 bojkotovali tedy i nacisté ty židovské. 
Nebylo to naopak. A ta známá Kristal Nacht 1938-11-09(!) (je to 11 09 shoda okolností? Dost možná, 
protože na září 2001, 9 11 je magické číslo kabbaly...) ? Nejprve židé zastřelili nějakého významného 
německého diplomata na jaře 1938, a když 1938-11-07 zastřelili židé dalšího německého diplomata, 
tentokrát Ernst von Rath v Paříži, tak lid naprosto spontánně jako pomstu rozbil výlohy židovských 
obchodů, ale nacisté je zastavili ! (Že to Goebbels zastavil je zdrojované z článku v NYT (tedy noviny 
patřící americkým židům, jejich hlavní nástroj propagandy až dodnes) z 1938-11-11... A vedle toho je 
titulek "Thousands arrested for Protection as Gangs Avenge Paris Death"...) Že by nacisti organizovali 
Kristalnacht proti židům předem je jen lživá pozdější propaganda... 
Taky pro leckoho začíná válka WWII až 1939-09-01, prý jak podvodem napadli němci poláky - jenže 
Gliwitz je tak 50:50, jestli to byl nebo nebyl podvod, ale už se úplně ignoruje, jak předtím poláci 
vyvražďovali němce v Gdaňském koridoru... 
V Německu nejprve kvůli reparacím z Versailleské smlouvy, ale především kvůli soukromé národní 
bance a spekulantům na burze došlo ke gigantické inflaci, která de-facto všechny okradla o peníze a 
přivedla velkou bídu na lid. Proto stát (nacisté) převzal státní banku, čímž tu krizi zastavili, začali lidem 
vydávat peníze podložené prací. (Tedy dnešní dogma, že národní banka nesmí patřit národu, aby ji 
vláda nezneužívala, je nechutný nesmysl... Na druhou stranu, leckdo tvrdí, že tyhle národní banky patří 
Rothschildům, to je také nesmysl, třeba naše ČNB není akciová společnost... Rothschildům a podobným 
židovským bankéřům patří jen Dollar (tedy FED) a zřejmě i Euro...) A protože Hitler obnovil německé 
hospodářství, dal lidem práci a smysl, a vyšachoval židovské bankéře, začali ho židé z Anglie a USA 
nenávidět a mstít se mu... Naopak německý lid ho miloval a postupně měl podporu lidu skutečně 
širokou... Jenže ji pak zneužil a nechal se anglo-zednáři (tedy v podstatě židy) obrátit na Východ proti 
svým bratrům Slovanům (inu, východní němci pocházejí z velké části z polabských slovanů, podobně 
maďaři sice měli avarskou šlechtu a mají dodnes její jazyk, ale geneticky jsou také z většiny slované) 
a Rusům... To byla hlavní chyba - proti Slovanům se Hitler obrátil nespravedlivě ... Hlavní chyba 
nacionalismu je otočit ho ven proti sousedům ... Když postupně ale zjistíte, kolik skutečně bylo 
židovských obětí druhé světové války (dost možná méně než milion! -- ještě před měsícem jsem si 
myslel, že tak asi tři, než jsem si přečetl, kolik jich kam emigrovalo a nebo se podíval na populační 
statistiky - oni se prý v Evropě téměř zdvojnásobili? za deset let po válce, aby těch chybějících ale 
nalezených 6e6 doplnili?!), je to vskutku nechutné, co z toho propaganda nadělala... 
 

A ten Bandera na Ukrajině? (Kde byli prý místní partyzáni horší než Wehrmacht...) Ve třech 
hladomorech na Ukrajině, z nichž tedy jeden byl až po válce, židé (!), ne Stalin, zabili prý 16 (nejméně 
7) milionů Ukrajinců... Jestli se jim partyzán pomstil a řádově 100 000 jich zabil? Většinu židů, včetně 
těch přes milion, co tam včas utekli z Polska, ale stihli prý sověti odklidit za Ural, jak němci postupovali. 
(Taktika spálené země.) Na celém území, které měl Hitler kdy pod kontrolou, nebylo víc než 4.5 milionu 
židů, ale dost z nich včas uteklo (v ČSR prý bylo 300k židů před válkou, jenže jsem teď četl, že prý z 
nich 200k včas emigrovalo!), a ovšem z toho část v Sovětském svazu byla včas odsunuta za Ural, oni je 
nenechali na té "spálené zemi" čekat na Hitlera... (Tedy jak s nimi pak na Sibiři naložili je jiná věc... 
Celkově zavraždili židé (Čeka,NKVD,Komisaři,Gulagy) prý přes 60 milionů Rusů a Ukrajinců, když se tam 
započítají i ty hladomory. Oficiálně 20. Ani bych se nedivil, kdyby se jim tehdy Rusové nějak pomstili.) 
Kdyby nic jiného, tak to číslo 6e6 vychází z domnělých předválečných počtů židů v jednotlivých zemích, 
mnoho zdrojů se odvolává na ten samý scanovaný dokument fašistů, ve kterém je pěkně kulatých 5e6 
židů v SSSR, ale od toho zapomněli odečíst "Great Purge", kdy se mezi roky 1936-39 Stalin zbavil přes 
milion vlastizrádců (především židů) a vyčistil zčásti tu tajnou policii, která předtím pobila desítky milionů 
Rusů, takže díky tomu nebyl fašisty poražen, takže díky tomu jsme byli ve střední Evropě osvobozeni. 
Jenže ta "Great Purge" se prozradila až v polovině padesátých let, tedy v těch předválečných odhadech 
židů v SSSR byl nejméně milion navíc proti skutečnosti, a o ten nebyl ten počet obětí 6e6 snížen, když 
se to pak zjistilo... Nebo jak to přesné číslo předem věděl Rabbi Michael Dov Weissmandl (ten prý jako 
první navrhoval bombardovat Auschwitz) na slovensku už v roce 1944? (Je zajímavé, jak některé zdroje 
tam mají ve stejné větě číslo 600,000 a jiné 6 milionů! Někomu došlo, že mít tam předem 6 milionů už 
v roce 1944 právě od toho, kdo si vymyslel tu pohádku o Auschwitz, je neúnosné, tak to změnili a 
zametali...) Protože je to jejich nesvaté posvátné číslo, určené předem, zcela nehledě na skutečnost... 
 

26-27: Už jsem na to ale přišel! Je to proroctví v Nu10:29-Nu11:04 a Holocaust-psalm 107 ... Obě ty 
pasáže jsou označené nejvzácnějším 23-tím písmenem hebrejské abecedy - inverzní nun. A je to dle 
Talmudistů nejposvátnější část Tóry, o vracení do Israele, o spálení milionů, šest jich je naznačeno 
v tom žalmu... Označené řádky začínají: "Vyšle,Chvalte,Zabili,Způsobí sestoupit,Oni,Řekl" a zvlášť dále 
slovo: "zmenšili se"... 85 písmen v Nu rozděluje prý dvě odplaty: odešli od Boha, a byli spáleni... 
Jen se soudruzi rabíni přepočítali - píše se tam o 20 milionech, a skutečný Holocaust spáchali židé 
v Rusku na Křesťanech. To my křesťané jsme Království Boží IsráEl, ale židé jsou jen Goim. 
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17: Takže ještě v rámci Odpuštění (Pardon), které jsem vyhlásil - odpouštím i skutečné vraždy různými 
Bandery, i skutečné nebo domnělé oběti Němců za druhé světové války, je to už dlouhá doba zpátky a 
nedosahovaly ani desetiny obětí rukou židů, od Rusů po Iráčany a Syřany, odpouštím i všechny ty Lži, 
které se o tom objevily. (A na druhou stranu je třeba i odpustit vraždy, spáchané kosher bolsheviky - 
Rusko už se z nich vzpamatovalo...) Nicméně v nich nebudete pokračovat a očerňovat neprávem ty, 
kteří se historickou pravdu nebojí nebo nebáli zveřejnit. Jako analogicky i různé křižácké války a 
středověká tažení muslimů, inu, temný středověk, doufejme, že se to už nebude opakovat... (18: Pokud 
to nechápete, tak přesně tohle je potřeba, aby se zastavilo věčné obviňování Germánů (zatím bohužel 
spíš Němců! -- comment for translators: word "Němec" means "Voiceless"), zcela analogické ale horší 
(protože neoprávněné jiným jejich chováním), než obviňování Židů ve středověku z vraždy Ježíše...) 
(Ještě zdůrazním - tím Neospravedlňuji žádné Násilí minulé nebo budoucí, ale jen Žádám o Odpuštění 
dávno nebo nedávno minulých Křivd, o Zastavení Lží a Pomluv, Pomsty a Uctívání Kultu Zla...) 
 

17: A zároveň tento Kult Judaismu (tedy Jidášismu -- lingvistická poznámka, jméno Jidáš G2455 je 
identické se jménem Juda (G2455.1 "the fourth son of Jacob", G2455.8 "Judas Iscariot, the apostle who 
betrayed Jesus", první výskyt v Gn35:23), viz třeba překlad "Nová Smlouva", stejné jako německé 
slovo jude, a zřejmě přes francouzskou výslovnost tohoto je české "žüd"), jehož většina hlavních svátků 
oslavuje Masové Vraždy, ať už vyvraždění pořečtěných židů (jistě znáte ten devítiramenný (narozdíl od 
prý tradičního sedmi-ramenného) svícen Menorah? Ten oslavuje vyvraždění helenizovaných židů 
spáchané Makabejci... -- i podle toho poznáte, že Antikrist přestal ovládat svět, že v USA přestanou 
giganticky uctívat tenhle zlý symbol masové vraždy, Menorah Chanukkah, tedy anti-vánoce (náhrada za 
a proti vánocům , autorka tohoto textu D.Lind z řad anti-Trump sjws (SJW znamená "social justice 
warior" a označují se tím neo-marxističtí fanatici) s poněkud kosher vzhledem a publikující i v kosher 
novinách s tím má zřejmě dost dobrou osobní zkušenost, a napsala to celkem pěkně, já ji nehanobím, 
jen to podotýkám, že to je dobře informované a nedá se to nařknout z anti-semitismu -- protože dnes o 
lecčems smí psát pouze židé a Dík těm čestným vyjímkám!...), oslava Světlonoše (latinsky "Lucifer", 
"menorah" znamená "lampa", "chanukkah" znamená "zasvěcení" (k tomu poznámka - víte, to uctívání 
obětí různých false-flag útoků i útoků zfanatizovaných Žoldáků Zla přemrštěným množstvím svíček 
(mnoho metrů čtverečních, tisíce svíček, uctívání) také zavání Luciferem a Kultem Obětí... Na druhou 
stranu, nemůžeme si nechat od nich ukrást Symboliku Světla a Svící, i to je podlá zrada...))...), dále 
vyvraždění nemála Peršanů (svátek Purim, oslava preemptivního vyvraždění 75000 Peršanů 
Mordechajem (to znamená zřejmě "Rozdrcení Rebelů" nebo spíš "Změna Rozdrcení" H4171,H1796 "to 
alter crushing"?, nebo spíš náležející babylonskému idolu Merodak (znamená prý "tvá rebelie"?), jediný 
výskyt viz Jer 50:2 ... (K tomu poznámka, první odkaz "Purim" vede na stránky Gilad Atzmon, velmi 
čestný a informovaný žid v Anglii... dík za vaše psaní, pane...)) jako pomsta za domnělou konspiraci), 
ale tu třetí, smyšlené povraždění Egypťanů Pascha (to znamená "zmrzačení, kulhání, přeskočení" H6455 
"lame" od H6452 "to limp,be lame,to hop,to pass over") za ně prý vykonal Bůh, oni si jen natřeli dveře 
krví (Beránka), a ne-religiózní část tohoto Kultu k tomu nedávno přidala H.R.D. (... remembrance day) 
jako oslavu další masové vraždy, tedy tento Kult prohlašuji za neplatný a Bohu odporný, pochází od 
Satana a ty, kdo se k němu otevřeně hlásí, nelze považovat za důvěryhodné... Ale pokud to nevštípí 
svým dětem, což se na mužích pozná, jestli se k tomu jeho rodiče hlásili a zmrzačili mu lásku (inu, má 
to v tomto věku i vliv pak na další vývoj mozku!), aby se místo toho oddával orgiím (okoralí vydrží 
mnohem déle, ale lásku z toho obvykle příliš nemají), tak ty děti už budou z tohoto Kultu nevinné... 
(A ještě jednou zdůrazňuji, že tím nikoho nevyzývám k násilí ani žádné příští neospravedlňuji, ale 
vyzývám k Odpuštění obě strany...)  
(K tomu poznámka: můj ne zcela dobře informovaný názor - ale Yom Kippur je asi dobrý svátek, 
zejména v dnešní podobě, ten si (~jim) nechte, ten je prý hlavně o "central themes are atonement and 
repentance" (pokání a lítost), akorát si z něj šktněte rouhání "Kol Nidrei", kdy se stavíte do role Boha a 
sami si odpouštíte nesplněné sliby... History.com píše: "first Yom Kippur took place after the Israelites’ 
exodus from Egypt and arrival at Mount Sinai, where God gave Moses the Ten Commandments. 
Descending from the mountain, Moses caught his people worshipping a golden calf and shattered the 
sacred tablets in anger. Because the Israelites atoned for their idolatry, God forgave their sins and 
offered Moses a second set of tablets " -- přesně tohle židé potřebují... akorát tedy dále se tam píše: 
"high priest could enter ... Holy Temple ... perform a series of rituals and sprinkle blood from sacrificed 
animals on the Ark of the Covenant, which contained the Ten Commandments. Through this complex 
ceremony he made atonement and asked for God’s forgiveness on behalf of all the people of Israel. The 
tradition is said to have continued until the destruction of the Second Temple by the Romans in 70 A.D; 
it was then adapted into a service for rabbis and their congregations in individual synagogues "-- ne, 
ne, kropením krve obětí své hříchy neodčiníte, i proto vás Bůh rukou Římanů tehdy smetl... (K tomu 
poznámka: v tom starém zákonu jen málokde je slovo "oltář", bylo to ve skutečnosti "rohaté obětiště" 
od slova "zabíjet", skoro jak kůl s lebkou(?) a s kozlími nebo beraními rohy(!), který se kropil krví obětí 
(pro ty z vás, kdo v tomhle oboru nemají vzdělání, tak kropením krve nevinných obětí se přivolávají 
Démoni a je to Satanistický Rituál Černé Magie...), jak vystřižené z "Osady Havranů"... K tomu další 
poznámka: slovo "oltář" ("altar" od slova "pozvedávat") tam je občas také, ale omylem to bylo 
překládáno jako "celopal" neboli řecky ολοκαυτωμα "holokaust", ale ve skutečnosti to mělo znamenat 
jen "pozvedávat" od slova "vzestup", asi jako u všech křesťanů se pozvedává proměněná hostie... 
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prostě tam měli soudruzi farizejové chybu v překladu a v tradici... A pak takhle soudruzi luciferiáni zas 
kropili krví nevinných obětí celou Evropu ve dvou velkých válkách, na které vždy použili Germány proti 
Rusku (stejně jako předtím na to zkoušeli použít Napoleona), aby(!) si vymohli svůj Stát Izrael a 
zároveň aby zničili Třetí Řím Orthodoxního Křesťanství, tedy Rusko a Moskvu... Pokud to nechápete, kdo 
a proč skutečně vyvolal obě světové války, viz N.Starikov "Episodes" (Němci v tom byli jen jako 
Nástroj), a pokud ho nechcete pochopit nebo to přijmout z tohoto zdroje, tak viz "History of the House 
of Rothschild" (odkaz^) na InfiniteUnknown.net (ten rozhodně není pro-ruský, podle časové zóny žije 
nejspíš někde na západě USA), tam to je z trochu širší perspektivy...) ) 
 
 אני מנשה ואתכם רע ורשע
 חדל לעבד בעל מלך הילל הוא שטן
 איפה ישראל ? ישראל הלם כל ... אך אתכם לא ישראל עדן
 אנחנו בני המשיח † יהושוע בן מרים ויוסף ובן אדני יהוה ואתכם קשרי ותשכחו ויסרו מדרך אלהיכם : התנחמו וכפרו ושובו לאלהינו ונסלח לכם

(Kdybych to býval chtěl napsat latinkou česky (or english), nevěnoval bych tomu hodinu času to myší 
nosit ze slovníku a třeba dohledávat, jestli "litujte" se píše takhle, když jsem to v celém starém zákoně 
nenašel, ale DuckDuckGo mi potvrdil, že se to takhle asi používá... (předposlední slovo by mělo být 
"aby bylo odpuštěno" spíš než "odpustíme" (možná oboje) i když se to asi píše stejně? když tam chybí 
ty tečky samohlásek, stejně jako ve starém zákoně původně nebyly až do roku cca 1000 AD...) Jestli je 
v tom chyba, tak se omlouvám, nejsem rodilý mluvčí tohoto jazyka, učil jsem se to sám z učebnic a 
slovníků a z Bible...) [Pozn: Byla v tom chyba, v tomhle zneni uz je opravena...] 
 
------- 
19: Ještě lingvistická poznámka: Podmnožinou pojmu Luciferiáni jsou ti, jež znáte jako Illuminati - ti 
se také Pyšní Světlem v Názvu, ale je to jen Skrytá Temnota (dark occult)... (Jenže pojem "Luciferiáni" 
je poněkud širší... Myslím, že ten pojem "Luciferiáni" víc vystihuje, v čem je problém...) (Poznámka - k 
té knihovně na odkazu "Illuminati" - něco z toho jsou omyly a pověry... Bohužel ne všechno z toho jsou 
omyly a pověry...) 
 
A jak (prý z úcty?) se úplně štítí i napsat slovo Bůh, pokaždé ho nezapomenou vizuálně škrtnout G-d... 
 
------- 

• (rem18: Tenhle oddíl patří zde i spíš k následujícímu postu) 
17: (Kdybyste mi to chtěli soudně vytýkat? A můžete mi dokázat, že se mýlím v něčem, co 
prokazatelně nemůžete mít zmanipulované? Nebo třeba namítat, že A.Pike nebyl Luciferian? Inu, je 
možné, že nebyl, že to na chudáka básníka Pajka hodili neprávem (ba ne...), nicméně nevidět současné 
Luciferiány lze těžko, když se nekoukáte jinam, a nějaké jméno se k tomu hodí, Pike je bezpečně mrtev 
a nikdo se mu jít mstít nemůže... A ovšem, dostal jsem ale zrovna tohle jméno Darem ve Snu, možná je 
příhodnější než E.Lévi nebo A.Crowley (z těch novodobějších okultistů, kteří už jsou bezpečně mrtví)... 
A ovšem že byl FreeMason (zednář) nikdo nezpochybňuje... A narozdíl od Vatikánu budu konkrétnější - 
pokud jste členem zednářské lóže, sloužíte (možná nevědomky?) Luciferiánům - přestaňte s tím a 
styďte se, Bůh vám to možná odpustí... Lucifer je syn Podvodu, nabízí světlo, ale přináší temnotu, nabízí 
svobodu, ale přináší otroctví, nabízí bohatství, ale přináší porobu a službu marnosti...) (Pro ty z vás, kdo 
jsou racionální nebo ateisté, inu, ve vašem hodnotovém rámci nemají tyto významy smysl, jen si prosím 
ošklivte Zednáře (Luciferiány) a NWO, zavánějící zotročením, ať už to, v co oni věří, existuje nebo ne... 
Pro ty čistě Logické - jestli existuje nebo neexistuje Lucifer je zcela nezávislé od toho, že prokazatelně 
existují takoví, kteří to (ho?) uctívají... Odkaz na stovky fotek se svědectvím možná dodám jindy, ale viz 
i u mě stránka πα.č/tarot.html někde dole ukázky...) 
(Nebo třeba musím zdůraznit, že to (po rozdělení textu to je i zde i v následujícím postu) v žádném 
případě není myšleno proti Genetické Rase, ale proti Religióznímu Přesvědčení... Geneticky jsou stejně 
Ashkenazi Chazarové víc příbuzní z jižní Ukrajiny a z Gruzie (viz PCA a genetické mapy), zřejmě spíš s 
Ottomany než se Slovany, nebo tady v Čechách prý prostě konvertité z doby pobělohorské tedy jedni z 
nás, ale genetiky se zbavit nedá a tedy se ani nedá odsuzovat, ale religiózní přesvědčení se zavrhnout a 
odložit dá, někdy ale až na dětech, když to je provázeno nevratným zmrzačením, které se dá na dětech 
neprovést (a mělo by být bez jejich vědomého souhlasu zakázáno!), a které je zároveň znamením, že to 
tomu člověku bylo s nejvyšší pravděpodobností již od dětství vštípeno rodiči... Tedy rozhodně se můj 
text nedá označit za "hanobení rasy", ale dá se označit za "hanobení anti-religiózního přesvědčení"...) 
 
(A viz (svatý) Jan Hus: "Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, 
nežli pustiti pravdu,") 

(Tohle do Fóra nepošlu, ať to nemusí mazat, půjde to do mé Knihy rovnou z Náhledu...)

Další komentáře - anti rasisté, propaganda, cenzura...
Příspěvek od P.A.Semi » 19 led 2019, 19:14 
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Už jsem myslel, že to mám uzavřené, ale... 
• Text v Úvahy a Komentáře... v PDF formátu (zatím 224 stran A4 i s indexem) mi zabral několik desítek 

hodin s formátováním, nevím, jak a jestli do toho půjde něco doplnit... (Ale mezitím mě ještě napadlo, 
že tam možná jednotlivé vrstvy barevně odliším...?) Text Úvahy a Komentáře... v HTML formátu jde 
jednoduše sestavit (doplnit) znovu scriptem... English abstract (url minule) už byl odeslán a také jsem 
už do něj nechtěl nic doplňovat, tam jsem zase limitován počtem stran i datumem uzávěrky... (a taky to 
byly desítky hodin času, obrázky po straně jsem doplnil při třetím čtení korektury) Ale tohle ještě bude 
potřeba... 

• Téměř jsem ale vynechal nejhorší kořen Zla Západu, nejobludnější Podvod (nejen novodobé) Historie, 
základní Dogma Západu, to, jež je Nástrojem Ovládání Světa A.J. ... -- ale sem ho nepošlu, do své 
verze ho dám z uloženého Náhledu, abyste to nemuseli mazat, když by vás Inkviziční Jeuustice donutila 
nebo byste se jí radši báli předem... (Tedy nevynechal jsem ho, je opatrně zmíněn v jednom z těch 
streamů, ale to není dost.) 
... 

• Jenže ani proti-strana mezitím nelení... Že se vynořila Propaganda Integrity Initiative není ani tak 
překvapivé, stejně jsem britským médiím nedůvěřoval už předtím... (Řeknete si, proč zase dávám url 
na RT? Inu, a kdo jiný o tom píše?! Ať už pro nebo proti... Někdo přeci... (Jak moc se dá věřit třeba 
Medium.com nemám zkušenost... Zato mám velmi dobrou zkušenost s Moon of Alabama -- "The British 
government financed Integrity Initiative is tasked with spreading anti-Russian propaganda and thereby 
with influencing the public, military and governments of a number of countries") Mlčení ostatních je 
poněkud trapné... Viz původní upload CyberGuerilla (part 2, part 3), prý Anonymous, na jejich stránce 
to na tomto umístění už není, ještě že má Internet i Historii v Archivu (prý toho má archive.org 45 
petabyte = 4.5e16 byte (je to cca 22 tisíc 2Tb disků? asi ta "tělocvična" plná disků nebude moc malá), 
66e9 url ročně, impozantní...) Je to ale i zajímavý test na Česká Média - kdo o tom od 2018-11-05 
dodnes (tedy za 72 dnů) aspoň něco napsal? Především z těch, kdo tu omílali tzv. "Ruskou propagandu 
a hybridní hrozby", tedy se podobným tématem zabývají... (Pokud to čtete až za rok, už to není tak 
aktuální a třeba to mezitím zmínil leckdo?) I kdyby to bylo tak nebo naopak, není to zanedbatelná 
informace, když třeba britská vládou sponzorovaná organizace očerňuje najatou (tedy žoldáckou) 
propagandou leadera tamní opozice Jeremy Corbyna (i když oni lžou hlavně proti Rusku, ale třeba toho 
Corbyna tu aspoň mohla Média zmínit... -- což je jenom jedna z mnoha jejich akcí...), nebo když to má 
zajímavé spojení s kauzou Novičok [!]... I ti, kdo by to chtěli zpochybňovat, by o tom ale neměli zcela 
mlčet... I proto pochopíte, proč jsem říkal, že třeba ČT už ani tak nelže, jen vám zdaleka neříká všechno 
důležité...) (Třeba za Českou Republiku je v tomto projektu mezi "participants" známá osobnost, 
(bývalý?) porno-herec Jakub Janda z aktivistické propagandy Evropské Hodnoty...)  

• Mezitím se ale vynořila opravdu hnusná obluda: NewsGuard, sponzorovaná americkou vládou a 
zbrojním průmyslem kromě jiných, kterou chtějí zabudovat do systémů Microsoft (a zřejmě i Google, do 
počítačů i do mobilů) a povinně do škol a knihoven, která šíří hnusné pomluvy a lži o seriózních médiích, 
naopak lže o lhářích, že jsou zcela spolehliví (není snad horší lhář na Západě než CNN, levičácké (ve 
smyslu "anti-straight") neo-bolševické (neo-marxistické) Médium, chycené u tolika různých lží a 
podvodů, falešných demonstrací, zkroucených výzkumů veřejného mínění, lží a pomluv nejen proti 
Trumpovi, a mající na svědomí zřejmě největší podíl na fanatizaci Americké společnosti proti Trumpovi, 
atd... Tak ti prý dostali hodnocení jako zcela spolehlivé Médium...) Nicméně brutalita NewsGuard je 
srovnatelná nebo horší, než byli Bolševici u nás, jak to nacpou všem do všech zařízení, tohle novodobé 
"Ministerstvo Pravdy" ve stylu 1984... Že někdo dělá Propagandu, inu, je to jeho věc, máme svobodu 
slova... Ale když někdo vede podlou informační válku a nutí svá stanoviska a pomluvy pod tlakem těm, 
kdo se ho na to neptali a jen těžko se mohou bránit, je podlá zrada. (Pokud nejsou screeny na odkazu 
"NewsGuard" výše na InformationLiberation podvrh, tak jsou všechny zcela špatné a lživé, s vyjímkou 
Fox News (dostala kladné hodnocení aspoň zčásti správně), která má alespoň Tucker Carlson poctivého 
moderátora a komentátora, o ostatních nevím...) Kdyby aspoň (NG) bojovali férově informací proti 
informaci, nebo kdyby aspoň své pomluvy něčím dokázali, ale tohle je nefér podraz, pomluva bez 
důkazů a zneužití Monopolu ("zneužití dominantního postavení na trhu" se říká u nás)... 
 
Psal jsem tu jako návrh, aby každá stránka měla prostor pro hodnocení čtenářů. Mohlo by to být 
vestavěné i v prohlížeči, je to jednodušší... Ale je nutné, aby to bylo možné plnit komunitně, aby byly 
vždy vidět i hlasy pro, i hlasy proti, abyste se jako čtenář mohl rozhodnout, komu z těch hlasů budete 
spíš důvěřovat a proč (protože leckdy se dá z použité terminologie a názorů do určité míry poznat, o 
koho se jedná (o zastánce jakého směru a odkud třeba pochází), nehledě na nějakou vedlejší věc, jako 
je jméno), podle toho, co a jak k tomu kdo říká - tedy maximální svoboda informovaného rozhodnutí 
pro čtenáře. (A ovšem někdy je dobré si přečíst i argumenty protistrany, i když je hned evidentní, že 
tomuhle důvěřovat nebudu, ale i tak může mít zajímavý postřeh nebo informaci... Pak ale takovému, 
kterému nedůvěřuji, sice nebudu věřit jeho názory a interpretace, ale na odkaz na zdroj, co k tomu má, 
se podívat můžu i bez jeho názorů... A ovšem leckdo přináší různá fakta, jen je třeba si je poskládat z 
více zdrojů dohromady, protože každý těch informací má jen část ze svého úhlu pohledu...) 
Tohle řešení "NewsGuard" ale místo toho nutí pod tlakem rozhodnutí netransparentní najaté skupiny 
určitých zájmů, prosazené z pozice silnějšího, bez možnosti to lidově rozporovat, bez odkazu na 
konkrétní důkazy prostě jen sprostá nezdrojovaná pomluva, tedy je to maximální nesvoboda a 
znásilnění čtenáře, zejména pokud by se z toho vytvořil filtr, přes který se k těm informacím ani 
nedostanete, jako třeba když to zabuduje třeba Google(?) do vyhledávače... Tedy pokud někdo říká, že 
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prý   RT   lže nebo se často mýlí, tak bych rád viděl konkrétní ukázky a kdo a čím to rozporuje, abych se 
mohl rozhodnout, které straně budu věřit. Informovaná volba. Jenže jinak bez toho je to jen sprostá 
pomluva. Nebo jak Rusové ovlivňují volby - inu, to bych rád viděl nějaké důkazy nebo ukázky... To, že 
třeba dnes nebo včera Facebook oznámí (jak hlásí naše ČT!), že zablokoval falešné stránky prý 
napojené na Rusko, to je zas jenom pustá lež a propaganda - to tvrdit můžou co chtějí, ale tak bych to 
rád viděl něčím doložené... (Inu, byla to jen zčásti pustá a podlá lež... Ty stránky totiž nebyly falešné, 
ale koordinovaně zrušili stránky zaměstnanců Sputnik, které ani trochu nebyly falešné, tedy je to zjevný 
akt Politické Cenzury. Na popud Atlantic Council (tedy Propaganda NATO) a Integrity Initiative (tedy 
námezdní Propaganda Britské Vlády)...) (Někdo třeba ovlivňuje volby tím, že nezatají špínu na 
špinavého politika, jenže takové ovlivňování je zejména potřebné, nenechat se snadno obelhávat... 
Přesně jako co dělalo kdysi rádio Hlas Ameriky, že lidem řeklo, co by jim Bolshevici rádi zatajili...) (A 
pak ještě se ty Ruské hrozby vyrábějí na zakázku: "cybersecurity firm New Knowledge warned 
Americans in November to “remain vigilant” in the face of “Russian efforts” to meddle in US elections ... 
... we learned that New Knowledge was running its own disinformation campaign (or propaganda war 
against Americans, you could say), complete with fake Russian bots designed to discredit Republican 
candidate Roy Moore... ", jak píše Danielle Ryan z Dublinu, tedy vydalo to RT - které právě dává prostor 
anglo-saské opozici, kterou by tam nejradši umlčeli... Inu, ale mají to zdrojované z NY Times, a letmým 
pohledem se o tom ví leckde... Akorát tady nám to někdo zapomněl říct, nebo jsem to jenom 
přeslechl...? )  
Třeba já jsem tu pomlouval CNN, ale nedoložil jsem to dost... (Jenže já se nestavím do pozice někoho, 
kdo vám to vnucuje...) Někdy si dám ten čas a dohledám si to ve zdrojích, co jsem viděl a uložil si, 
prozatím se odvolám na to, že to říká leckdo včetně Trumpa, který nejednou na tiskové konferenci 
odmítl dotaz z CNN s tím, že jsou "Fake News" a jim odpovídat nebude. (Protože zrovna CNN bylo jedno 
z těch, kdo začali o AltMedia po volbě Trumpa prohlašovat, že jsou "Fake News", a velmi rychle se jim to 
vrátilo, protože sami jsou mnohem víc "fake".) Jenže já tuhle informaci o přehmatech a lžích CNN 
nemám od Trumpa, ten je jen jako ukázka pro vás, že si to myslí i někdo další... Třeba jsem viděl 
alespoň dvě různá videa (jedno z Londýna a jedno z Paříže), jak si CNN zorganizuje pár lidí před 
kameru, světla, klapka, natáčíme záběry z demonstrace, pěkně zblízka, aby to vypadalo, že za tím je 
velký dav stejně smýšlejících lidí... Prostě si nevšimli, že to zároveň někdo natáčí zboku na mobil... 
Nebo zase dohledávat ukázky z jejich "nestrannosti" při debatách by mi chvíli trvalo, zejména když 
vyhledávat podle psaného textu je o dost snazší, než hledat podle videa... Nebo srovnání průzkumů 
veřejného mínění z CNN a z jiných zdrojů (nebo i s porovnáním "like" na YouTube) ukazuje, jak moc 
jsou CNN vychýlené mimo... (Zase třeba porovnání "like" - třeba o Amazon je známé, že prodává 
vymazání špatného hodnocení, a viděl jsem doložené na print-screenech (nebyly podvržené? 
nevzpomínám si jistě, ale myslím, že to měli doložené přes archive.is??), jak u hodnocení knihy Hillary 
Clinton ("What happened" - propadák, kterým jen dokazuje, že to prostě ani potom nepochopila, že si ji 
lidi nevybrali proto, že je gangster, lhář a děvka globalistů, ale podsouvá tam (asi, ale nečetl jsem to, 
četl jsem jen recenze a názory) různé nesmysly o cizím vměšování atd...) postupně mizí negativní 
hodnocení... Jestli tam nakonec jsou jen samá pozitivní, 4.5 hvězdičky z 5, tak je příliš evidentní, jak to 
je zmanipulované...) (Ovšem pro ukázku k CNN nemusím zrovna chodit nikam daleko, zrovna dnes 
politická propagandistka a fanatizátorka (s židovským jménem, jak jinak v CNN, a ne, není to náhoda, 
že především židé v USA razí tenhle naruby obrácený rasismus! Je to velmi přesné T&T - Tříska a 
Trám...) nařkla černošského moderátora (k její smůle, byl to radio-moderátor a nebylo ho tedy vidět), 
že má white privilege, protože když říkáte něco nepohodlného nebo máte nějaký úspěch a zároveň 
nesprávnou barvu kůže (dnes je tam nesprávná ta Růžová řečená "Bílá"), tak jste pro tyhle aktivisty jak 
rudý hadr na býka...) (K tomu, že má moderátkorka židovské jméno, inu, mě ani nevadí, že 
šéfredaktorka RT je také prý židovského původu, na tom samo o sobě není nic špatného, protože 
alespoň polovina těch židů jsou ve skutečnosti dobří... (zrovna třeba RT má i vyvážené zpravodajství z 
Izrael-vs-Palestina i z Izrael-vs-Sýrie...)... Bohužel zrovna v USA o dost víc než polovina těch 
fanatizátorů a neo-marxistů (neo-bolševiků) jsou zrovna (shodou okolností? ne...) židé, nebo je alespoň 
žoldácky najímají, jako třeba Soros nebo D.Brock... Nebo třeba ta předtím zmíněná Crime Syndicate 
Mafia, různé gangy v Chicago, ostatně jako většina mafií leckde, je také dost kosher... Jenže z teorie 
množin, když řeknu, že většina A je součástí B, tak to vůbec neznamená, že zároveň většina B je 
součástí A, i když by to na první pohled mohlo tak vypadat... Jenže z toho také vyplývá, že většina z A 
je nějak spolčená nebo dohodnutá, aby si nevybírali z C, zvláště když jsou proti C silně zaujatí... Jenže 
tohle není jen problém Médií, ale i některých Univerzit a leckde jinde, dá se to jednoduše ukázat na 
porovnání statistik...) (Jenže na tom není možná ani nejhorší ta poroba světlého Lidu USA (tedy v zemi 
Kriminálů), ale třeba to, jak u nás různí Lháři tvrdí, jak je ten Ruský režim nedemokratický, ale jaksi 
opomíjejí se podívat i na druhou stranu...) 
(Ohledně Kriminálů v USA jsem z několika zdrojů četl názor, že jsou zvláště schopní světlí (prý "white") 
lidé terčem perzekuce, aby mohli být otrocky využíváni pro práci ve věznicích... (tedy o "Prison labor" v 
USA se ví leckde, ale že takhle nepřiměřeně zneužívají především světlé (white) američany střední třídy 
kvůli tomu, aby pro ně pracovali, jsem četl názory od američanů z lidu, teď ale nevím, jak to dohledat) 
Ne nadarmo mají v USA víc vězňů, než třeba v Číně, nejen v přepočtu na obyvatele, ale i v absolutních 
počtech... A ovšem i to je jeden z důvodů, proč tolik křičí, kdykoliv se někdo ze Světlých Lidí pokusí 
hájit své etnikum.) 
(Ohledně světlí-temní - někdo razí spíš pojem "white", ale nejsme bílí, jsme růžoví a barevní, a slovo 
"white" je v USA nyní horší nadávka, než slovo "negr" nebo "nigger" (což znamená "černý" ze 
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španělštiny, tedy zcela analogické a také téměř tak nesprávné označení barvy... Také proto, když se 
tohle slovo v USA nesmí vyslovovat, tak se lživě říká N-word (třeba "on řekl N-word, je třeba ho 
zruinovat a zničit", ale on neřekl "N-word", on řekl "nigger", a přesně tohle označení o sobě tamní 
černoši používají, oni to jen mají zkomolené jako "nigga" (viděl jsem to párkrát na videu "z ulice" - 
taková televize vám přenáší jen státníky a demonstrace, ale teprve YouTube propojené s tiskem 
AltMédia vám přinesou i běžné banality "z ulice"), používají to skoro místo čárky ve větě jako u nás 
třeba někteří cikáni (včetně malých školáků) název ženského přirození...), tak v téhle kampani zas 
říkají, aby nepoužívali W-word, je to stejná "rasistická" urážka...), podobně jako se tmavým (temným) 
říká "black" - ale oni nejsou černí, jsou hnědí, nebo "people of color", ale oni nejsou barevní, oni jsou 
všichni hnědí, to my jsme mnohem barevnější... A ovšem světlí-tmaví (nebo světlejší a tmavší) je zcela 
přesné, evidentní a nezavádějící označení... Když to někdo chtěl jako "people-first-language" (tedy 
"politicky korektně"), tak "People of Light" (PoL - je zřejmá narážka na /pol/ , aspoň víme, odkud vítr 
fouká (4c,A)...), když těm druhým se nesprávně ale ustáleně a politicky korektně říká "People of Color" 
PoC... 
Tolik tedy i jako vysvětlení (když jsem psal, jak snadno poznáte zcela zkreslený popis třeba ve 
wikipedii) - když někde vidíte označení "white supremacist", je to zcela analogické, jako kdyby tam zas 
o jiném bylo napsáno "špinavej negr", je to urážka, označení barvy je stejně zkreslující, a kvalifikátor je 
často v obou případech oprávněný, často také ne, ale je urážející... (nebo jako třeba urážka "podlej žid" 
(wicked jew), ale ta neobsahuje označení barvy, ale vyznání...) A za obě se tam dá vyhazovat z práce a 
vylučovat ze škol a politických stran a organizací, mediálně lynčovat a vést špinavou kampaň, akorát za 
jednu z nich (tedy slovo "nigger") vás ztrestají, když ji jen vyslovíte (a stačí jednou a omluva se 
nepřijímá, ani zcela ponížené plazení a podlézání ne, jsou tam totiž ještě mnohem horší, než byli 
bolshevici tehdy u nás nebo inkvizice ve středověku - u těch ještě pomáhalo, když to člověk odvolal a 
omluvil se - viz známý připad "a přece se točí" - Galileo Galilei... (mimochodem, slovo "galilei" v 
hebrejštině je od slova "rolovat, točit se", taková zajímavá shoda okolností) ), a za druhou ("white 
supremacist") vás ztrestají, když ji o vás vysloví někdo jiný... Toho jednoho jsou plná média, a CNN 
především, když někoho chtějí pošpinit, ať už to je pravda nebo není (viz třeba přesnou definici "white 
supremacist" ze slovníku nebo wikipedie a obhajobu D.Duke, ve které vysvětluje, proč to absolutně není 
pravda, když to je o něm prohlašováno, ve videích se těžko hledá, ale viz třeba "Salting the Earth 
Episode 41" v délce 3:32:10 (youtube yY19cYZNQPs pokud to ještě nezcenzurovali?) to vysvětluje od 
sedmé minuty), kdežto to druhé se vyskytne "v éteru" jen občas, když někoho pomlouvají, že si kdysi 
dovolil vyslovit mimochodem v nějaké větě "N-Word", prakticky bez ohledu na kontext... To jako 
přiblížení, jak je to odporné a absurdní. K tomu poznámka pro politicky korektní - já tu nehanobím rasu, 
ale obviňuji lháře a uvádím to na srovnání pokud možno přesných analogií a citací.)  
(Nebo kdybyste mě chtěli nařknout, jak používám informace z těch "ruských médií" (třeba RT), prý 
"propaganda Kremlu"? Inu, a co "židovská média" (třeba CNN,WaPo,NYT), propaganda Oligarchů, 
Luciferiánů a Washingontu? Národnost jako národnost, sponzor jako sponzor... (aha, přimíchal jsem tam 
i religiózní označení, tak jako proti-argument mi ještě vyčtěte, že se odvolávám na "Orthodoxní 
Křesťany".) To není argument, porovnejme si konkrétní excesy. Já svým zdrojům nevěřím slepě jako 
leckdo, ale ověřil jsem si to mnohokrát pomocí cross-reference. Uvedl jsem nebo bych mohl uvést ještě 
dost příkladů, ale nemám na to tým placených analytiků a rekrutů (ani bych nechtěl!) a spoustu času.) 

• Jak to píšu, narazil jsem na Quora.com na zdůvodnění předností DuckDuckGo před Google, (a už dřív mi 
ho někdo nejistě doporučoval), vyzkouším to... Je vždy třeba porovnávat více různých zdrojů a 
vyhledávačů... Jak třeba často znáte, že Google píše, kolik nalezl milionů výsledků hledání... Nemohl 
jsem si vzpomenout na název "Purim" a koho to vlastně byla genocida, tak mě Google překvapil, že na 
hledání "jewish genocide celebration hanukkah pascha menorah" v Google (jen upozornění, že když to 
tam zkusíte hledat, udělají si u vás "čárku" a budou si to dlouho pamatovat!) mi vypadlo pouhých 8 
výsledků, všechny z "politicky korektních" zdrojů tedy bez informace, tedy evidentně zcenzurované 
hledání - tohle podle Google hledat a vědět nesmíte, inu, přes Yandex se toho dá nalézt víc... Zároveň si 
v té apologii na DuckDuckGo (psané jejím autorem Gabriel Weinberg, tedy v USA to vypadá také jako 
dost židovské jméno) přečtete, co všechno je špatné na Google - třeba že si pamatují, co u nich hledáte 
a které všechny jiné stránky prohlížíte, protože skoro každá stránka vás udává na Google, že ji čtete, a 
oni vás potom prodávají inzerentům reklam, takže vás každá web-stránka bombarduje reklamami 
"šitými na míru", vybranými podle toho, co na vás Google ví. Jestli je DuckDuckGo lepší uvidím, do 
začátku třeba neprozrazují serveru, kam z jejich hledání přecházíte, jakou frázi jste hledali (tedy je v 
tom přesměrování navíc), zato jim jako i Google při tom sdělíte, co jste si z nálezů vybrali, kdežto třeba 
na Yandex, pokud máte vypnutý javascript, jim to váš prohlížeč na vás neprozradí, i když pokud ho 
máte zapnutý, tak to tam také pošle. (To zas když jim nechci sdělovat, co jsem si z nálezů vybral, tak 
se zkopíruje URL do schránky a v adresním řádku se z ní vybalí přímo cílová adresa. Podobně když 
nechci, aby cílový server věděl, z jaké stránky jsem na ně nalezl odkaz, tak si adresu v odkazu zkopíruji 
do schránky a v novém panelu ji vložím do adresního řádku, takže na cílovém místě už nedostanou 
informaci o tom, který Disident nebo AltMedia o nich píše.) (Čímž neříkám, jestli máte zrovna používat 
DuckDuckGo nebo něco jiného, je snad 60 různých vyhledávačů, tak si můžete vybrat, ale jeden z nich 
je nejvíc zlý Gigant, tedy Google, kterého bohužel ale většina z vás používá. (já většinou taky, občas 
ne...) Zároveň se stydím, že jsem sem dával odkazy na hledání v Google, ale jsou ukázka, kdo všechno 
o tom píše a nenutím vám tím konkrétní názor, někdy je ale třeba chvíli hledat správně zformulovaný 
dotaz. A ovšem, prohlédl jsem si u těch hledání, co to vrací, proto jsem sem dával URL. Jenže se tam od 
autora DuckDuckGo dočtete, jak vám Google přizpůsobuje výsledky hledání na míru, podle toho, co vás 
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zajímá, vám dá různé odpovědi, aby vás ještě víc utvrdil v názoru a zatajil vám názory protistrany, což 
se celkem dá považovat za reálnou informaci, (nebo naopak v poslední době vám prostě ad-hoc zatají 
názory americké pravice (tedy disidentů) a dá vám odkazy jenom na názory neomarxistů a válečné 
Aliance (tedy establishmentu, nehledě na to, za kterou stranu byla zvolená figurka Prezidenta), třeba u 
Trumpa to vyplynulo na povrch, jak Google posouvá výsledky hledání na 95% proti Trumpovi, třeba 
různá Alt-média v posledním roce až dvou hlásila, o kolik jim klesla procenta příchozích z Google a k 
tomu srovnání, jak levičáckým serverům (kromě skutečné tedy nežádoucí levice, ale tu, která jako 
žoldáci slouží Globalistům, tu neblokují, ale jinak i levici, co Globalistům neslouží, také začali 
blokovat...) neklesl nebo méně... Zajímavý jsem viděl obrázek s hledáním na Youtube (tedy zase 
Google), jak hledání videa Ann Coulter (tedy nejen pěkná, ale i velmi dobrý hlas americké opozice) při 
přesně zadaném názvu (na americkém vládním nebo parlamentním? serveru C-SPAN) bylo až 22. v 
pořadí nalezených... Pokud si to vtipálci v InformationLiberation nevymysleli a tu grafiku nesestavili 
podvodem? Nevypadá to tak, tohle je Google dost podobné.), takže je možné, že vám jako výsledky 
hledání dá Google něco úplně jiného, než na co jsem vás nasměroval tím odkazem?) 
 

• Fanatická hysterie anti-racists, tedy rasistů obrácených opačným směrem, dosahuje nových vrcholů... 
Nejen J.A. (Julian von Abele), nadějný student kvantové fyziky, jeho kniha byla prý #2 na Amazonu v 
tomhle oboru, si dovolil v opilosti říct, že tuto civilizaci vybudovali bílí lidé, jeho spolužáky (asi spíš 
spolužačky? ty bývají obvykle fanatičtější) popadla hysterie: "zopakuj to! natočíme si tě" a pak třeba 
komentátor CNN T.Jákob W. vyzývá, aby ho za tuhle větu vyloučili ze školy a nedali mu žádnou práci v 
tomto oboru, to je tvrdší, než za bolševika u nás v 80-tých letech, tady u nás to nebylo za pouhé 
opilecké řeči. Ale nyní i 90-letý držitel Nobelovy Ceny za genetiku, James Watson, po auto-havárii se 
prý nemůže moc bránit, byl prý zbaven akademických titulů, protože odmítl odvolat, že IQ má 
genetickou dědičnou souvislost, že to není jen otázka krmení a výchovy (nurture), a samozřejmě má 
zcela Pravdu (protože rozdíly v barvě kůže nebo i velikosti lebky jsou relativní drobnost, ale o dost větší 
jsou prý rozdíly v "dorsoventral neural tube patterning,hindbrain development,positive regulation of 
neuron differentaition,neuron development" -- viz Race Facts (v nadpisu má " The Truth about Race") 
druhý panel odspodu vlevo, a ta vědecká práce se dá podle názvu dohledat. Nevím sice přesně, co ty 
jednotlivé věci znamenají, ale tak bych řekl, že rozdíl ve stavbě, množství a hustotě propojení neuronů 
má určitou souvislost s IQ, zvláště když to je jasně vidět na regionálních statistikách... Tím sice nijak 
nezpochybňuji rovná práva různých místních (ale naprosto zásadní rozdíl je v "domovském právu" 
místních oproti cizákům), ale nerovnost biologická a duševní je až příliš evidentní, a ovšem i nerovnost 
morální je zřejmá ze statistik tam, kde nejsou informace a pravda zakázany... (K tomu další poznámka - 
četl jsem, že muži mají víc neuronálních spojů v rámci mozkových hemisfér a ženy víc spojů mezi 
hemisférami... Zjednodušeně řečeno, muži mají víc propojený v mozku Rozum s Rozumem, a ženy víc 
propojený Rozum s City, tedy zcela na biologické úrovni, samozřejmě ne vždy ale většinou... Pro 
srovnání, jak se hystericky této pravdě leckteré brání a lžou o Equality...) ) ... Podobně americký 
Congressman Steve King byl vyloučen z parlamentních komisí a jeho vlastní strana neo-konzervativců 
se ho štítí, protože se dovolil zeptat: “White nationalist, white supremacist, Western civilization - how 
did that language become offensive?” tedy vznést nesmělou námitku proti neo-marxistické propagandě 
a dogmatu a ptát se, proč to jsou urážky a nepřístojné termíny... (víte, v USA být "white supremacist" 
je skoro horší, než tady u nás bylo v padesátých letech "kulak" nebo "reakcionář") Na což nějaký 
McCarthy (podobnost zřejmě náhodná?) prohlásil: "McCarthy also vowed that the Republican response 
will make clear that the GOP leadership ... is willing to take a stand against what he characterized as 
hateful and bigoted comments by rank-and-file members of the party. ... „That language has no place 
in America -- that is not the America I know, and it's most definitely not the party of Lincoln,“ McCarthy 
said." -- inu, v té "baště svobody a demokracie" si nesmíte ani slovem dovolit pochybovat o základních 
Dogmatech a oprávněnosti Mediálního Lynče světlých lidí...  
K tomu dodejme, jak vědec z CERNu Strumia sklidil vlnu hysterické nenávisti, když si dovolil říct 
zjevnou pravdu: "Physics invented and built by men, it’s not by invitation", na což fanatik "Tisha Bohr" 
prohlásil(a?): "He needs to go" - tedy je nutné mu zničit vědeckou kariéru kvůli politické nenávisti 
hysterek, kterou tím vzbudil... Strumia: "that male scientists were being discriminated against and that 
men were being passed over for jobs in favor of women based on ideology rather than merit", also said 
that "men prefer working with things and women prefer working with people" and said there was a 
"difference even in children before any social influence". (Což je samozřejmě pravda, tedy většinou to 
tak je, kromě psychicky deformovaných jedinců tam i tam...) K tomu: Nobel laureate Tim Hunt ended 
up resigning from University College London in 2015 after he told a room of young female scientists at 
a talk in South Korea that the "trouble with girls" in science laboratories is that "when you criticize 
them, they cry." (Inu, planeta je malá, a když si dovolil někde v Jižní Koreji říct pravdu nebo prostě svůj 
názor (zřejmě podložený nějakou zkušeností?), tak byl na druhé straně planety v Londýně kariérně 
zlynčován.) 
Matně si vzpomínám, jak byl z Google vyhozen programátor, který si dovolil zveřejnit "Diversity 
manifesto" (které jsem ani nečetl, ale tím, že ho vyhodili, tak velmi přesně dokázali, že něco tam v 
pořádku není...) Jak z Firefox byli pod tlakem donuceni nechat rezignovat nového CEO Brendan Eich, 
protože šest let předtím, než tam nastoupil na funkci CEO, podporoval vznik nějakého zákona proti 
svatbám perverzních (tedy "homosexuálů")... (tedy měl kdysi nějaký legitimní politický názor (je jedno, 
jestli správný nebo špatný), zcela nesouvisející s funkcí, kterou začal vykonávat, podporoval nějaký 
legální zákonodárný proces... Diskriminace horší než za bolševiků u nás. Zřejmě to nebyla chyba Mozilla 
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Foundation, ale hysterického řevu, který se proti němu zvednul z řad fanatiků, takže B.E. radši sám 
odstoupil... Ale "Numerous Mozilla staffers also took to Twitter to call for his resignation" - protože jejich 
"Diversity" odbor je zřejmě také banda fanatiků... Ale viz vysvětlení Mozilla Chairwoman, snaží se to 
nějak vysvětlit a uklidnit (pokud také umíte číst mezi řádky, tak jim jemně naznačila, že sice vyznávají 
Diversitu a Liberalismus, ale sami jsou naprosto Netolerantní Fanatici, ale stejně je to dost liberalisticky 
pokřivená propaganda... K tomu ale i "chairwoman" také příliš zavání "povinnou diversitou"...)...) 
Viděl jsem i pěkné srovnání na dvou panelech, kde na jednom evidentně hloupé běhny s poněkud 
neslušným oblečením, nepříliš oduševnělými výrazy a s transparenty a doplněné nápisem: "should be 
able to wear what we want without being objectified" (k tomu moje poznámka - ale leckterá přirozená a 
dobrá žena je ráda " objectified " a obdivována (namátkou cheerleaders (roztleskávačky) nejsou o 
ničem jiném, ale to je jen jeden z příkladů, kde to je velmi zjevné, jenže v psýché tak to má leckterá a 
je to leckdy dobře) a vy se jim tuhle radost snažíte ukrást!) , a na druhém panelu obrázek mladého 
pána v brýlích s nápisem: "landed a spacecraft on a comet, forced to apologize, because his shirt 
offended feminists " -- něco není v pořádku..! 
(Což nejsou malicherné zbytečnosti, ale ukázka, jak neo-bolševici zfanatizovali mládež zřejmě 
především na Univerzitách na pobřežích USA, a z tzv. Main-Stream Media jako zejména CNN, odshora 
až dolu kosher podnik, tedy samozřejmě s vyjímkou hnědých řečených nesprávně barevní (protože my 
světlí lidé jsme ve skutečnosti mnohem barevnější...) moderátorů ... (To byste mi chtěli vytknout 
rasismus, když si dovolím zmínit, že ze statistik vyplývá, že oni mají evidentně rasistický výběr svých 
zaměstnanců a vedení? Víte, kdyby si vybírali zaměstnance a vedení náhodně nebo jen podle 
schopností (!) bez ohledu na rasistická kritéria, ethnický kartel a genderovou ideologii, měli by přibližně 
podobné zastoupení, jako jsou procenta v populaci, nebo třeba jenom desetinásobné zastoupení židů 
(než jsou tam ty 2% populace)... Ale ani to by přiliš nevadilo, budiž, ať mají své (((Médium))), ale 
kdyby u toho zároveň nešířili fanatický anti-rasismus obrácený proti "White" světlým lidem, dalo by se 
to snad přehlédnout... ) ) 
  
I tyhle křivdy bych jim asi nerad ale odpustil, ale jen pokud by v tom nepokračovali dál... (I vy 
aktualizujte svou důvěru oběma směry přiměřeně.) Tedy spíš pro vás ostatní - nechtějte být nadále 
obelháváni a nevěřte lhářům, nenechte své děti fanatizovat na zprofanovaných univerzitách, vybírejte si 
lepší - ty méně zatížené ideologickými lžemi a propagandou, a nenechte si otrávit vědecké instituce a 
firmy fanatickou hysterií pouličních i mediálních řvounů... (ještě že "řvoun" je v češtině mužského rodu 
(to se pak těžko rozporuje z hlediska gender-ideologie) a v angličtině "bawler" je zřejmě neutrální, ale 
víme, kdo je obvykle hysteričtější...) (K tomu hledání gender ideology je dost excelentní přehlídka 
lhářů, kteří to popírají... K tomu z druhé strany zřejmě oficiální stanovisko American College of 
Pediatricians Gender ideology harms children (tedy správné a evidentně vědecké a jasné stanovisko o 
škodlivosti "Gender Ideology"), aby bylo jasné, že ti popírající to jen lžou, když tvrdí, že to je nevědecké 
nebo smyšlené nebo jen "far right" (k tomu věta: "Better be far right, than far wrong ..." se nedá dobře 
přeložit do češtiny, možná "Lépe být krajně pravý, než krajně falešný", ale není to tak přesné, jako v 
angličtině...) atd. 
Třeba co o tom prohlašuje zřejmě jeden z dost zásadních viníků současného rozkladu civilizace, Soros - 
OSF, která vám krade (podporou a fanatizací svých žoldáků) svatost rodiny a ženskost žen i mužnost 
mužů, a nazývá to ochranou jejich práv...? (Jak jsem psal výše, že Lucifer vám zdánlivě nabízí svobodu, 
ale ve skutečnosti přináší otroctví... A také, že se pyšní světlem, ale je ve skutečnosti velmi Černý 
(Schwartz)... -- ještě připomenu, vyslovuje se to "Soros" a ne "Šoroš", protože to není maďarské jméno 
ale britská trade-mark, a syčí to jako dva hadi...) Viz třeba, čím se zabývá CANVAS, vypadá to jako 
"non-violent", ale důsledek je "quite violent fanatization"univerzitních studentů... (Oni ale nejsou 
nenásilní, jen to jejich násilí je bez fyzických zbraní!) (je to ta samá Canvas, kterou sponzoruje Soros na 
Balkáně, nebo jiná? Ano, přesně tahle Otpor/Canvas, kromobyčejně odporná organizace... Jak vidět, 
nejdřív ji nasazovali všude možně, kde se prý američané, ale ve skutečnosti v americe sídlící Globalisté 
jako Soros nebo neo-konzervativci jako Stratfor chtěli zbavit nějakého nežádoucího "režimu", tedy 
rozvrátit národ a jeho společnou obranu a kulturní identitu, ale nyní podle jejich vlastní stránky 
"canvasopedia" o akademických programech ji zaměřili proti Lidu USA fanatickou demagogizací jejich 
studentů, jak je vidět na anti-Trump hysterii těch studentů... ) ) Tedy: především studenti - pozor na 
lháře jako CANVAS a OpenSociety, dělají z vás zaslepené fanatiky, srovnatelné s těmi muslimskými, 
kteří dosud mají svůj středověk (rok už skoro 1400)... Jejich OpenSociety jsou jen Rozvaliny a 
Zaslepenost, jejich "Nenásilí" je v důsledcích velmi Agresivní a Bolševické, a byť zdánlivě Levicové, ale 
přitom z vás dělajíjen Užitečné Idioty, žoldáky(!) zájmů Globálních Oligarchů. 
 
--- 
(A zejména zdůrazním - nechoďte se jim mstít nebo je trestat. Stačí, když někde uvidíte zlou pomluvu 
"conspiracy theorist", "white supremacist" nebo "h. denial", tak snadno poznáte, že text psal nějaký 
křivý lhář, buď zlý, námezdní, nebo jen jejich "užitečný idiot"... Je užitečné být si předem vědom biasu 
a pokřivení nějakého hodnocení. Jako třeba již zmíněný popis ABB ve wiki, letmým pohledem na první 
odstavec je na první pohled zřejmé, že ten popis psal nějaký zlý lhář - podle podlých a lživých nálepek, 
které lepí, se to snadno pozná... For english readers, see wikipedia description of David Duke, just by 
reading first short paragraph, you can clearly discern, that the following text was written by an evil liar 
and anti-human traitor, and by these wicked and lying labels, which the author sticks on it's subject, 
you can easily recognize, that the text is not unbiased, but full of hateful slanders... -- třeba v tomto 
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konkrétním případě jsem si extrémně jistý, protože jsem si poslechl podrobné zdůvodnění lživosti těchto 
nálepek a srovnal ho s činy a výpověďmi, a zrovna v tomto případě považuji DD za nejčestnějšího a 
nejférovějšího člověka na Západní Polokouli..! Velký Advokát Lidskosti a Pacifista, který se nebál 
otevřeně říkat Pravdu, i když to bylo velmi Nevýhodné... Není divu, že ho tam všichni Lháři snad nejvíc 
ze všech nenávidí a pomlouvají.) 

• Zato ale podle (křiváka) bývalého Attorney General za Obamy, E.H., kdyby ve sčítání lidu v USA v roce 
2020 byl také dotaz, jestli je člověk občan (citizen) USA nebo není (tedy kolik je kde legálních voličů), 
tak to by prý bylo "zmanipulované, neférové, nevědecké, a ohrožující americkou demokracii" (sic!)... 
Mohlo by se totiž ukázat, kolik má California nelegálních migrantů a přitom by chtěla víc hlasů elektorů, 
naopak by se prý mohlo ukázat, kolik má Montana nebo North Carolina místních... Těžko by se pak 
dělaly neo-Bolševikům (tzv. "Democrats") podvody, jako v posledních volbách loni na podzim nebo za 
volby Trump vs Clinton... (Zdrojováno z jeho vlastního Twitteru a zdrojováno z NYT, že doplnění této 
otázky do sčítání lidu nějaký aktivistický soudce zablokoval - tam totiž nevládne demokraticky zvolená 
exekutiva ani parlament, ale nejvyšší slovo mají nevolení Soudci, většinou ještě z Obamovy éry, a 
zneužívají blokování exekutivních rozhodnutí až příliš často... Ještě že je nad nimi další úroveň Supreme 
Court... Tedy prezidentovo exekutivní rozhodnutí zablokuje nějaký středně postavený soudce a je to 
nepřekonatelné ze strany exekutivy...? (To by mě zajímalo, jak takhle rychle stihnuli ten proces? Když u 
nás se táhnou roky... Nebo to může soudce rozhodnout sám i bez procesu? To asi spíš... Zřejmě může 
zrušit exekutivní příkaz prezidenta předběžným rozhodnutím a pak se budou soudit a odvolávat, jestli 
zvolený prezident smí vládnout nebo musí skákat, jak nevolený ale jmenovaný soudce podle svého 
politického názoru píská... Zřejmě "místně příslušný" je na to kdejaký federální soudce (tam těch 
federálních obvodů je asi několik?). Podrobnosti nevím.) Inu, pokud se jedná o nějakou administrativu, 
ještě by to nebylo tak špatné, ale když se jedná o zásadní otázky národní obrany, které může nějaký 
okresní soudce z Hawaii odsunout o víc než půl roku svým politickým aktivismem, než to doputuje k 
nejvyššímu soudu, který pozdě ale přeci dá zapravdu Prezidentovi, i když to bylo po přečtení 
příslušného zákona evidentní i laikovi během 5 minut, že přesně takovou pravomoc prezident má ze 
zákona, tak je tam něco dost špatně.) 
 
... 

• To zas třeba gangsteři z nikým nevolené EK vyjednávají o Brexitu asi tak, že "buďto nám ustoupíte (a 
podvolíte se diktátu bez odmlouvání nebo smlouvání, i když je pro vás velmi nevýhodný), nebo budete 
tvrdě biti" ("tvrdým brexitem"), skoro by se tomu dalo říct vydírání? (Inu, britové, nedejte se vydírat, 
lepší být svobodný byť s ekonomickými obtížemi, než být otrokem zvůle Byrokratů, tedy "Úřednických 
Vládců", (wiki: "Bureaucracies have been criticized as being inefficient, convoluted, or too inflexible to 
individuals. The dehumanizing effects of excessive bureaucracy became a major theme in ... Franz 
Kafka ... The Trial and The Castle." -- známe Kafkův "Proces" a "Zámek"... (akorát tady je to "too 
inflexible" i k národům, natož k jednotlivcům), v podstatě přesná analogie systému vlády v Číně, jen 
tam to mají navíc opentlené marxistickou ikonografií (tedy francouzského židozednáře (můžete zkoušet 
ten termín rozporovat, ale Marx byl prokazatelně žid a s velkou pravděpodobností i zednář (i když to 
leckdo popírá, ale kromě evidentně zednářských gest na fotografiích, tady třeba dost podrobně píšou o 
tomto Moses Mordecai Levi Marx, řečený Karl Marx... Jméno "Mordechaj" rozebírám v tom vynechaném 
postu nad tímto, ale ve stručnosti to je jméno masového vraha...), a není to ani jedno ani trochu 
náhoda nebo pouhá shoda okolností... v EU sice nemají tu ikonografii tak zjevnou (to leda kdybyste se 
podívali podrobněji), ale neo-marxismus je tam zjevný až dost) ) ...) viz též Wiktionary "bureau" z 
francouzštiny "stolní deska, hrubá vlněná látka", z latiny "burra" "chlupatá látka" z řeckého βερβέριον 
"Berberion" prý "shabby garment" což z angličtiny do češtiny "opotřebovaný,ošoupaný, 
nečestný,nepoctivý" je jen shoda náhod? (mám to jen v jednom ze dvou eng-cz slovníků, co tu mám), k 
tomu řecké κρατος "kratos" "síla,moc, nadvláda " ... k zajímavým věcem se dá dospět rozborem ve 
slovníku...) (Já jsem to psal už předtím, že EU není Demokracie, ale Byrokracie v tom původním tedy v 
tom horším smyslu... (A mimochodem, když už jsem předtím zmínil, koho jsem volil doma, tak narozdíl 
od toho do EU jsem volil paní Konečnou, K.K. z K., a budu zřejmě zase, protože ve všech hlasováních z 
EP, na která "maru" žaloval na Zvědavci ve Zkratce (tedy u těch zásadnějších), kdo jak hlasoval (a kdo 
nosí zprávy o konkrétních hlasováních v EP vám? Nebo se spoléháte jen na pěkné řeči do kamer? Nebo 
na trade-mark názvu strany, nebo snad na úsměv z plakátu?), tak K. nevolili snad nikdy jinak, než bych 
volil já, nebo tedy občas se aspoň zdrželi hlasování, kde bych byl proti, a protože jiné podobné strany 
nemají šanci uspět, tak nebudu tříštit síly na "plané fantazie"... Doporučil bych vám někde si dohledat, 
kdo jak o čem hlasoval (nebo si vzpomenout na různé extrémní podrazy, jako třeba jestli vám nevadí 
vlastizrádný podraz a špinavé citové vydírání se "Syrskými Sirotky" nebo mu naopak fandíte?), a 
nevybírat si podle sympatického obličeje nebo dobré obchodní značky nebo pěkných keců, ale podle 
skutečného hlasování a jeho souladu s vašimi postoji, a případně to zkonzultovat s předvolebními 
průzkumy (ale které nejsou zmanipulované?), abyste nezahodili hlas někomu, kdo nemá šanci se dostat 
přes 5%, když tam máme jen 21 křesel... Tedy vy ostatní (politici), snažte se včas zaujmout, ale když 
nebudete mít před volbami preference přes aspoň 3-4 procenta, tak vás inteligentní člověk volit 
nemůže...) ) 
(Ale pro srovnání, gangsteři z amerického kongresu takhle jednají podobně (jako nyní Babylon (EU) s 
Británií) s kde-kým, třeba když vynucují své sankce i tam, kde vůbec nemají pravomoci "jurisdikce"...) 
(Pokud vám vadí termín "gangster", tak když je někdo "organizovaný vyděrač" a pracuje ve skupině (v 
gangu) podobných, tak se to sotva dá nazvat příhodněji...) 
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(Pokud byste chtěli tvrdit, že EK není "nevolená", tak ale já si to pamatuji tak, že si ty členy navrhly 
jednotlivé státy bez volby, a pak jim v EK přidělili úplně jiné resorty, než na které měli zkušenosti (jako 
třeba naše paní Jourová se připravovala na "Místní Rozvoj" a dostala "Práva Menšin a Spotřebitelů", ale 
usmívat do kamery se může stejně za "Místní Rozvoj" jako za "Práva Menšin a Spotřebitelů", když tu 
skutečnou agendu tam stejně dělá zástup úředníků (asi odborníků?), které jsem sice na obrazovce 
nikdy neviděl a jejich jména nikde nečetl, ale je dost evidentní, že když napíšou téměř 27 tisíc slov 
vyhlášky o pěstování zelí, nebo skoro 1600 stran nějaké smlouvy (kdy třeba u smlouvy CETA, když 
někde na začátku třeba článek 8.4 bod 1., odstavec (a), položky (i)..(v), a odstavec (b) něco zakazují 
(tedy rozpis toho, čím máme zakázáno se bránit obchodním predátorům), a pak v bodu 2. odstavce 
(a)..(f) jsou "for greater certainty" s tím prvním "consistent", tak jestli to znamená, že i bod 2. je 
zakázaný, nebo naopak povolený? Nebo jestli v článku 8.27 ten tribunál, co proti nám má mít 5 členů z 
EU, 5 členů z Kanady a 5 členů odjinud (celkem tedy 15 členů, žádný od nás, ale soudit budou vždy tři, 
z nichž předseda bude ten úplně cizí), tak odkud ti další cizí členové proti nám budou? Fakt bych se 
divil, kdyby z těch pěti aspoň čtyři nebyli z USA nebo Izraele... Nevím... Sice je ten tribunál už déle než 
rok ve funkci, ale hledat v Google "ceta tribunal" ani ve wikipedii nenajdu, kde bych našel aktuální 
složení, na prvním místě v google vyjede nějaký starý dokument z Evropské Komise, kde o tom ještě 
mluví v budoucím čase... (Schávili to nečekaně a zrádně zrovna ten víkend, co tady byla šaráda s 
Bradym, lživě sváděná na Dalajlámu...) A ovšem ve Wikipedii se dočtu, že ta CETA je kromě jiného i 
převlečená dřívější "ACTA", zavádějící drakonický copyright... Jednou to odmítnete, přijde to druhou 
dírou zas zpátky, a když druhou (TTIP) odmítnete, přijde to třetí (CETA), a když občané protestují, 
schválí se to podvodem a nečekaně o víkendu... Proti Oligarchům a Nadnárodním Gigantům je pramalá 
šance uspět, zejména když na vaší? straně proti nim (spíš s nimi) rozhodují nevolení Nadnárodní 
Byrokraté...), tak jich tam na to musí být docela dost...), a EP tu EK jenom odsouhlasil, ale nevybíral a 
nevolil z více možností...) 
Ještě nám někdy zase zkuste "věšet bulíky na nos" (poznámka pro překladatele: ustálené spojení ve 
významu "lhát a dělat z lidí blbce"), jak je ten "režim v Rusku nedemokratický"... (Je srovnatelně 
demokratický, jako byl v jiných evropských státech, ale podstatně demokratičtější, než je v USA nebo v 
Bruselu...) 

• A ještě jsem si ohledně té EU vzpomněl - náš zdejší ani ne rabín, ale prostě fousatý kněz od husitů, 
když jsem po půl roce zjistil, že má doma na dveřích Schwarzenberka a nápis "Jsem Evropan", poněkud 
mě to rozladilo (argumentoval jsem, že Církev Česko-Slovenská primárně vznikla proti Rakousku a pro 
národní osamostatnění, tak je absurdní mít to naopak), ale na druhou stranu - každý máme právo na 
svůj soukromý názor, jenže tady jsem si toho za půl roku na mších nevšiml, nebo možná když byla v 
kostele odpoledne nějaká kulturní (tedy nenáboženská, třeba hudební) akce, měl možná nepříliš zřejmé 
ale vtípky na pana Ovčáčka, možná i na pana Zemana (což mívá v téhle zemi leckdo, podle mě 
neprávem), to nevím... O migrantech se nezmínil ani tak ani naopak... Tedy v podstatě úplně vzorný 
ne-politický kněz. (Což třeba náš zdejší "Traktorista" u Katolíků (inu, venkov...) varoval, až tu bude 
houkat ta Meluzína z věže, to je asi to nejmíň, co mi na něm tehdy vadilo... Už jsem ho ale dlouho 
neslyšel, ten přehnal jiné věci až za hranice snesitelného...)  

• Když jsem nevěděl, co Rusům kromě Yarovaya law vytknout, tak přeci něco: Umístit reklamu na orbit je 
obludná krádež a svinstvo (tedy tam to je nějaká firma, není to státní akce). Reklamy se dělí na tři 
typy: jedny jsou Vývěsní Štíty Obchodů přímo tam, kde jsou, ty jsou zcela v pořádku (když jsou 
přiměřené), jedněmi platíte za sledování nebo používání něčeho, tam si můžete vybrat, jestli takovou 
cenu přijmete, nebo budete radši sledovat něco jiného, a pak jsou třetí, a to je sprostá krádež vaší 
pozornosti někým, koho jste si nevybrali - třeba reklamy na domech, sloupech, u silnic... Někdo si 
myslí, že když mu patří třeba sloup, zároveň mu patří i všechna místa, ze kterých je ten sloup vidět, a 
může odtamtud krást a prodávat váš zájem dle libosti. Ovšem umístit Reklamu na Orbit je Krádež 
Oblohy, loupežné "zdanění" všech obyvatel Země bez ohledu na to, jestli s tím mohli nebo nemohli 
souhlasit... Když k tomu připočtete to, že uklízet smetí v kosmickém prostoru jde jen velmi těžko, je to 
hrubé ekologické znečištění neoprávněné vědeckým výzkumem nebo prospěchem pro všechny... (Ale 
přečetl jsem si to podrobněji - je to na nízkém orbitu a uklidí to relativně brzy atmosféra a ta snese 
leccos, zanedlouho z toho prach spadne někam leckam, ale v tak malém množství to není podstatné... K 
tomu jsem si vzpomněl - Noctilucent clouds - to je vždy po startu nějaké rakety (v severní Evropě jsou 
vidět spíš ty po startech z Floridy?), když dostane vodu (z vodíkového paliva) do výšek cca 80km, kde 
normálně nikdy není... Pak jsou ty mraky nasvícené ještě dlouho potom, kdy jinde už je noc...) Chtěl 
jsem i navrhnout, že by na to měla být nějaká úmluva OSN (zakázat komerční zneužití kosmu proti 
lidem dole), ale ona již dávno je - kosmický prostor nelze vlastnit konkrétními státy, a tedy zneužít jej 
pro krádež pozornosti obyvatel, pro krádež oblohy, je již nyní nepřípustné... Všechny státy - viz Outer 
Space Treaty "State Party to the Treaty which has reason to believe that an activity or experiment 
planned by another State Party in outer space, including the Moon and other celestial bodies, would 
cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, 
including the Moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or 
experiment" - protestujte včas, než vám ukradnou oblohu! Teď rusové, jindy třeba západní oligarchové 
nebo číňané... "peaceful use of outer space" zahrnuje i nerušené hledění na oblohu... (nebo možná i její 
oprávněné použití třeba k letecké dopravě, ale ne její sprosté zneužití k symbolicky-vizuálnímu 
znečištění jen pro ty zdola hledící) (I kdyby to byla jen nějaká komerční firma a ne Ruská vláda, tak ale 
z té konvence "Outer Space Treaty" jasně vyplývá, že vláda dané země je za to zodpovědná... "the 
activities of non-governmental entities in outer space ... shall require authorization and continuing 
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supervision by the appropriate State Party to the Treaty"... A je jedno, jestli to dnes napadlo Rusy, nebo 
včera Japonce a Číňany, nebo zítra různé Globální Oligarchy...) To zase třeba Čína také není nijak 
skromná, ta vám zase chce ukrást Noc [!] vypuštěním dalšího umělého měsíce zřejmě pro ušetření za 
osvětlení...? (To byste normálně ani nevěřili, co všechno se dá ukrást.) 
 
A ještě Obloha - někteří fanatičtí šílenci z řad pavědců se prý rozhodovali, že znečistí oblohu, aby 
předcházeli globálnímu oteplování... To je velmi velmi nerozumné... Přichází dost možná malá doba 
ledová (a když ne teď, tak za čas zase, protože v klimatu je především neustále nějaká změna tam a 
zase zpátky), a s tímhle by mohla být ještě o dost horší... Není vůbec problém s teplem, je problém se 
suchem, s nedostatkem rostlinné a mořské produkce k uživení lidstva... Přečtěte si "Year without 
summer", jak to třeba vypadalo v 1816... 

• A zatímco to píšu, v TV zpráva, jak prý Trump chce umísťovat rakety (prý pro obranu, jenže tahle 
obrana je vždy spíš jako součást útoku!) do kosmu. Evidentně pod vlivem zbrojního průmyslu a 
generálů Pentagonu... Na tohle lidé pozor - aby někoho nenapadlo umísťovat jaderné zbraně na 
oběžnou dráhu (což zatím není tento případ) - kromě toho, že to má mnohem dalekosáhlejší dopad na 
celou hemisféru, jak ten jaderný odpad bude postupně padat a rozptylovat se, ale je tu ještě další 
nebezpečí, že totiž výbuchem jaderné bomby nad atmosférou se dají zničit počítače a elektronika na 
celém kontinentu naráz... Ne EMG zářením z té bomby, ale tlakem UV záření na řídkou atmosféru 
zvrchu to vychýlí celou ionosféru, to je jeden magnetický šok dole, a ta se po chvíli zase vrátí zpátky, to 
je druhý magnetický šok dole o chvíli později, a indukce vskutku impozantních rozměrů... Když dělali 
pokusy (viz Operation Argus, někde v jižním Atlantiku), tak to na vzdálenosti prý asi 1400 km vypálilo 
pouliční osvětlení, které zřejmě snese o dost víc, než jemná elektronika, a je jedno, jak je ten počítač 
stíněný, když mu přijde impuls z elektrické sítě (nebo z kabelu k myši) v řádu desítek kilovoltů nebo 
vyšším... (Lodě, co to sledovaly zespodu, měly tehdy ještě asi elektronky (ty snesou víc) a ne 
tranzistory...? rok 1958...) V podstatě takové dva blesky ze všech zásuvek (zřejmě včetně 
prodlužovaček nepřipojených do zásuvky?), tím prvním spálí protibleskovou ochranu (nebo i uzemnění? 
nevím...), ten druhý projde skrz... (Pak třeba, jestli jsem nespletl řád při výpočtu?, ale v takovém 
případě je nezpečné i mít v těle nějaký kovový implantát, včetně kovové výplně v zubech... Možná jsem 
to spletl, ale ty zprávy o vypáleném pouličním osvětlení ve vzdálenosti 1400 km jsem četl z věrohodně 
vypadajícího zdroje, a jako fyzik-amatér je považuji za celkem reálné... (K tomu si vzpomínám, že byl 
nejen emg šok dole na zemi, ale i záblesk u pólů, kde místní magnetická siločára protíná atmosféru...) 
Četl jsem k tomu podrobnější vysvětlení, než uvádí i Wikipedie, ta mi jen potvrdila, že se to ví a je to 
reálné... Četl jsem to už dost dávno (víc než 12 let, bylo to na jiném počítači), dohledávat to teď 
nebudu...) K tomu, že účastníci pokusu dole měli výrazně zvýšený výskyt Leukémie přesto, že ty 
výbuchy byly dost daleko nahoře... Tedy - lidé, protestujte včas, než někoho napadne umisťovat jaderné 
bomby na oběžnou dráhu, je to o dost nebezpečnější, než výbuchy dole... (teď tam zřejmě Trump a 
Pentagon umisťují zatím jen konvenční střely?)  

• A ještě televize, jak prý prezident Zeman ovlivňuje soudce... Inu, námi zvolený Prezident, tedy náš 
zástupce, má jistě právo soudcům sdělovat své názory na kauzy (a i na výběr personálu, když právě 
prezident je má jmenovat, a když leckdy se samo-vyvolená justice chová arogantně a elitářsky - nevím, 
jak u nás, ale třeba v USA ano, nebo jsem slyšel i v Polsku.), a zejména pokud je ničím nenutí mu 
vyhovět... Naopak "nezávislá" justice je někde, u nás jen trochu ale jinde víc, dost nezávislá i na 
zákonech, taková totalitní samo-vyvolená páka, rozhodně to není Demokratická Instituce... A ovšem 
měl by být prostor, jak kamkoliv sdělovat své názory, a je dobře, že aspoň náš zvolený prezident má 
dost silný hlas na to, aby nebyl zcela přeslechnut a ignorován, jako jsou ignorovány hlasy nás všech 
ostatních. Nikdo není neomylný, ani justice ne... A i tady teď máme politické procesy (takové zajímavé 
srovnání dvou různých případů, stránky má nějaký satyrik (velmi pravděpodobně anti-semita s 
evidentně židovským jménem, inu, komik... -- jenže ono je někdy lepší to zlehčit humorem...), v 
lecčems se nedá brát vážně, ale pokud ty případy jsou známé i odjinud, pak trefná karikatura řekne 
leccos), jen se o nich tolik neví... 

• Ve Francii prý zavřeli organizátora protestů Yellow Vests (za facebookové psaní) na půl roku... Zcela 
srovnatelné se zavřením V.Havla u nás v roce 1989, mírou i analogií, akorát ve Francii byly ty protesty 
Lidu spravedlivější, než u nás na jaře 1989 (tady se teprve na podzim 1989 přidal k Chuligánům i Lid)... 
K tomu třeba před pár lety perzekuce komika Dieudonné za jeho divadelní vystoupení... Není tam ta 
totalita a policejní brutalita nijak menší, než byla tehdy za bolshevika u nás... 

Asi se zabývám malichernými drobnostmi, skutečné problémy jsou ještě rozsáhlejší... (Buďte rádi, že nevíte, co 
nevíte.) 

Poznámky, co jsem tu vynechal... 
Příspěvek od P.A.Semi » 19 led 2019, 19:18 

Navíc jsem zjistil, že jsem tu leccos vynechal, protože jsem to předtím psal na Evangnetu... 
 
Třeba co je špatného na Pride zvrhlíků, ještě o LGBT (k tomu sesbírané informace a drobnosti o LGBT a 
Feminismu, aby nebyly napadnutelné, spíš stručně a obrazem, než aby to bylo vyčerpávající), o cudnosti a o 
Smilnici v Evangeliu vztahující se i na to lgbt (J 8:11, Mt 9:12-13 - Ježíš ji sice neodsoudil, ale řekl: "Jdi a 
nehřeš více, nemocní potřebují lékaře a ne kata" -- čímž ale nemyslel Práškování Psychiatrem! Chce Soucit, 
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ne Zabití - Pouhým Odsouzením jim k Nápravě Nepomůžete… Ale ignorováním nebo dokonce obdivem teprve 
ne!), co je špatného na Individualism u, poznámky k Teologii (tu jsem asi měl rozvést víc, ale já se nechtěl 
stavět proti nebo vybírat lepší a horší, inu, dogmata a omyly máte všichni, ale bez rituálů a duchovna cesta 
nikam dobře nevede, leckteré Tradice jsou dobré a prospěšné a nutné k zachování společné cesty, takže si to 
nějak dobře(!) zreformujte, ať v tom v tomhle věku můžete dál pokračovat i přesto, že žádný Adam, Jákob ani 
Mojžíš nebyli (jsou jenom podobenství) a planeta je stará přinejmenším v miliardách let, na druhou stranu je 
zřejmé, že samo se to tu vyvinout nemohlo, a že Ježíš (velmi pravděpodobně) nepřijde tak, abyste se toho 
dožili (J 16:10), ten byl, je a vždy bude...), a o Betlémský a Zbavitel (jednou pochopíte to požehnání 
zkříženýma rukama, ale nepřišel svět zbavit Křesťanství a Betlémských, spíš naopak, snad...), jen poznámka na 
obhajobu Církve ("Na velké Dílo jsou potřeba velké Prostředky. Samozřejmě ty prostředky nejsou cílem, i když 
to bez nich jde jen sotva."), o Zj13 (EU), o Migrantech (ale to jsem tu v tomto fóru rozvedl o dost podrobněji), 
o Migraci a Kolektivismu (účastník Kolektivní Akce přestává být Individualistický a někdy s nimi již nelze 
zacházet Individuálně, protože Kolektivní (hromadná) Migrace není soubor jednotlivých Individuálních Turistů... 
Pokud požadujete Individuální zacházení, buďte Originální a ne jen součást Davu... A i protože Hnutí je víc, než 
soubor Jedinců, které jej tvoří, má v sobě Vyšší Bytost, ducha společného úsilí... Pochopte, že "MY" je víc než 
"já a já"... (Mt 18:20 "kdekoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tam já jsem u prostřed nich" platí 
i obecně v dalších případech... Tak mě k tomu napadlo přirovnání, že v náručí unesete mnohem víc, než každou 
rukou zvlášť...) ), 
 
a o té odporné hře Naše násilí a vaše násilí (To byl podraz a zlá lež, trojský kůň... Byla to hra, která skutečně 
měla zabíjet(!) rukama migrantů, které měla za úkol sem vpustit zlomením naší morální obrany. Přitom opak je 
pravdou, to Muslim a Afričan znásilňuje Křesťanky Evropanky, ne naopak... Byla to velmi zlá, odporná a 
nebezpečná lež, byl to "terorismus, hromadná vražda a znásilnění ve stádiu přípravy", v rovině Duchovní a 
Ideologické nebezpečnější než v rovině Činů. Jsou především ale odporní ti, kdo se toho z řad Duchovních lidí 
zastávali! (co, pane TH?!) Děkuji, "Slušní Lidé" z Brna, že jste zasáhli, nemohli jste to snad ani udělat lépe, 
násilím bychom jedině potvrdili jejich domnělou morální převahu, ale vy jste nad nimi svou Slušností ale 
Neústupností zvítězili především v morální rovině. (Jenže jestli sem s tímhle svinstvem budou jezdit opakovaně, 
tak ukážou, že po dobrém a slušně to nejde, a my jsme národ Božích Bojovníků... Na druhou stranu, tohle byla 
nejen urážka víry a hanobení národních symbolů, ale byl to fakt nebezpečný podraz "Vítačů" v rovině 
Ideologické a Morální, všechno špatné v jednom. Vážená Policie a Soudy, to, co prováděli tihle Cizáci, když 
Hanobili náš Státní Symbol třeba vlajku způsobem obzvlášť odporným (mnohem horším, než kdyby ji jenom 
hrdě spálili), byl Zločin, a měli byste zasáhnout včas Legálně, abychom náš národ nemuseli bránit Nelegálně, od 
toho především tam ta Policie je - tedy aby nebral Spravedlnost do rukou Dav, když Výkonná Moc přestane 
Fungovat. Nejste tam ale od toho, abyste nám bránili se bránit, to leda kdybyste byli Zrádci... Víte, radši 
bychom na své chrabré hrdiny byli právem hrdí, než abychom nenáviděli nespravedlivou perzekuci a zrádce... 
Zatím to byla relativně drobnost, jenže by to mohlo být brzy horší, ta šikmá plocha tam směřuje... Na druhou 
stranu, Vlastenci, nebuďte ukvapení a nevyzývám vás k partyzánskému boji, dokud to jde po dobrém nebo to 
není úplně zásadní, je to mnohem lepší po dobrém... Tady to ještě k "úplně zásadní" mělo dost daleko, a navíc 
to byl souboj Morální, a v něm jsme právě zvítězili Nenásilným ale Důsledným protestem, kdežto použitím 
Zbraní bychom naopak prohráli v rovině Morální... Cvičení Partyzánů jako Domobrany je poněkud předčasné, 
viz Kolomojskij a Pravý Sektor, kam to vede... Opravdu je lepší vyvíjet tlak na Stát, aby plnil Základní Funkci 
Státu, tedy naši Obranu... ) ),  
 
Vynechal jsem ty konkrétní odkazy na Irlmaiera a pomstu zapšklých sudeťáků... Lépe to nerozebírat, jedině se 
to tím přivolává... Dost možná už to je za námi a nenaplnilo se to... 
 
K šarádě s Bradym na zakrytí přijetí CETA, k mému článku Význam Vyznamenání 2016 (zkrácená verze) ještě 
tohle stručné shrnutí: 

Bylo nebylo (2016), děda prezident vyznamenával bojovníky, ale kufříkovou show vynechal (nejen 
kvůli démonům východu), i byla demonstrace: "Jsme Západ." Ale čí jsme Západ? Nejsme-li jen 
východem Západu, můžeme být Mostem…

a vysvětluji k tomu rozdíl mezi hrdostí a pýchou (je tam i odkaz na iVysilani ČT z předávání těch 
vyznamenání) ... Vlasti Zdar! 
 
(Myslel jsem, že už budu končit (když už jsem to nestihl do Tří Králů, tak aspoň do Dne Prezidentů), ale RT mi 
připomnělo, abych se podíval do kalendáře... Jako astro-dynamik si to asi nenechám ujít... Budu muset 
vymyslet nějakou pěknou tečku, když už mi ji příležitost takhle podtrhne...) 

Poznámky... 
Příspěvek od P.A.Semi » 21 led 2019, 07:59 

• V televizi na spodní řádce věta: " Odpor k Očkování patří podle WHO k největším Zdravotním Hrozbám". 
Ne, ne... Největší zdravotní hrozbou je Zkorumpovaná WHO, Očkování a Epidemie... Jistě si pamatujete 
kauzu Microcephalie v Brazílii, prý Virus Zika? Virus Zika je starý asi 50 let a je to celkem neškodná 
nemoc, kterou šíří komáři. Takový komár za život uletí řádově v jednotkách kilometrů... Ale 
Microcephalie se objevila přesně 9 měsíců po zavedení prenatálního očkování, myslím že vakcínou MMR 
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(spalničky), možná Tdap?, tedy povinného očkování těhotných žen, které vlastně je očkováním dítěte 
ještě před jeho narozením, jak vidět, poškozuje to vývoj... Objevila se na velkém území najednou tam, 
kde to očkování nařídili, na tak velkém území, jaké ti komáři rozhodně nemohou najednou přeletět. A za 
hranicemi, kde se to neočkovalo, už nebyla... A jestli pak zase ustala, je tím spíš vidět, že to nebyli ani 
Komáři ani Zika, protože ti tam jsou nadále, ale Brazílie brzy pochopila, že Prenatální Očkování je 
Nebezpečné... ("Virus Zika" vypadá jako anagram z hebrejštiny, slabikově přehozené כזיב סורי "kaziv 
suri" - asi "odvrácení lži"? Jen slovní hříčka...) (Četl jsem zprávy z Mexika, od lidí, kteří se bavili s 
tamními lékaři a s brazilskými lékaři... (já bohužel španělsky neumím) Pokud máte tady jenom 
informace od WHO a z News, nebyli jste informováni dost.) Ale dobře se při tom ukázalo, že když se 
něco na očkování nepovede, všichni to zalžou do autu, a WHO především... Takže věřit statistikám 
škodlivých následků očkování příliš nelze, protože ty podstatné hromadné případy se tam nedostanou... 
 

Viz moje obvinění Vaccines. Očkované děti mají prý 30x víc alergickou rýmu, 5x víc zánětů středního 
ucha a problémů s učením, 4x víc ADHD a autismu, 3x víc ekzémů, 2.5x víc chronických nemocí. A 
WHO a národní zdravotní lobby farmaceutů bojují za maximální proočkovanost proto, aby nebyl žádný 
kontrolní vzorek zdravé neočkované populace... (Protože dnes se nemusí očkovat děti jen tehdy, když 
jsou vážně nemocné i bez toho a mají kontra-indikace) Je to velmi zlá lež, že musí mít celá populace 
uniformě zdeformovanou imunitu... 
Většina těch zásadních epidemií z velké části ustala ještě před zavedením vakcín, třeba zlepšením 
celkové hygieny populace... 
A třeba spalničky nejsou nebezpečné, to 90-99% nemocných přežije, a získají imunitu přirozeně... 
 

Především ale nejvíc ze všeho je na Očkování nebezpečná Perzekuce Vědeckých institucí, které odhalí 
nějaké problémy ! ({MMR je zrovna ta, která je nejvíc podezírána z Autismu... A jestli za to třeba 
nemůžou ty příměsy těžkých kovů, co našli ti Vědci z Itálie, než jim zrušili Laboratoř? Protože ty se tam 
nedostanou omylem, ale když se dělá nějaký kontrolovaný výzkum nebo ověření, tak na to dostanou 
vakcíny bez těch těžkých kovů... Akorát si zřejmě ti Italové dovolili začít testovat vzorky, které nebyly 
určeny k testování, ale proti populaci? Jen moje domněnky... Já i vy bychom ale byli rádi, kdyby Vědci, 
kteří se to rozhodnou kontrolovat, umlčováni a perzekuováni nebyli... V tom URL je v názvu "Autismus", 
ale to už je interpretace žurnalistů-aktivistů z Británie, ti vědci z Itálie ho mají jen krátce zmíněn v 
úvodu, prostě konstatují, že to má souvislost, ale zkoumali především nečistoty těžkých kovů (wolfram, 
titan, olovo, cerium)... Nevím, jestli v MMR/Tdap, ale třeba ve Varilrix, Infanrix Hexa, Cervarix atd... 
Akorát můžete mít třeba štěstí nebo smůlu, ono to třeba není v každé té dávce. Taková ruská ruleta.}) 
 

------- 
• Chudoba?  ... V Rusku si prý lidé nejvíc stěžují, že mají dosud velkou chudobu... Nevím, jak velkou... 

Jsou místa, kde lidé umírají hlady... (Třeba v Africe - většinou proto, že jsou přemnožení, nebo někdy 
proto, že neumí dělat zemědělství, vyhnali světlé ("bílé") farmáře a zemědělství zkolabovalo (protože 
Afričani tu civilizaci nejen nevybudovali, ale oni ji ani neumí udržovat v chodu), ještě je pak zvou zpátky 
- třeba Mugabe z Zimbabwe, a jako to asi brzy čeká i JAR (South Africa)...) 
 
Pokud ale nemáte hlad, a pokud vás živobytí nenutí pracovat 12 hodin děnně, je naopak pro Duchovní 
vývoj člověka lepší, když se nestane otrokem věcí a luxusu... Leckdo třeba má radost z věcí, které si 
může koupit, ale ty mu jenom vysávají jeho čas a duchovno... Nejdřív obětuje čas a práci, aby si na to 
vydělal, a pak obětuje čas a vztahy a životní energii, aby se těm věcem věnoval, a čím víc věcí má, tím 
víc jim svého času a života obětuje... Mnoho lidí upadá do té léčky, že čím víc a čím lepších si mohou 
pořídit věcí, tím víc se stávají jejich otrokem... 
 

Lidi Západní Evropy i USA jejich Luxus zdeformoval a zhýčkal, nejsou schopni žít Duchovně, nebo prostě 
si i užívat prostých věcí a přírody, nejsou schopni se ani Národně bránit, ztratili Smysl, Ideály, Morálku, 
jsou zralí na to být nahrazeni... Lid Východní Evropy, který prošel Socialismem, se více brání svému 
zničení... 
(Jenže i tady nám teď roste zhýčkaná generace... Ve slovníku: cz:"hýčkat" => en:"spoil, pamper, 
indulge, mollycoddle" => cz:"zkazit, kořistit", "hýčkat, rozmazlovat", "vychutnávat si, oddávat se, 
libovat si, hýčkat, rozmazlovat, být shovívavý", "chovat jako v bavlnce, vodit za ručičku" -- leccos se dá 
pochopit ze slovníků... A ovšem především hýčkáním se kazí děti... ) 
 

Nevím, jestli je to dané i nástupem počítačů a mobilů, ale dřív si lidé víc zpívali, jezdili do přírody, byli 
přátelštější... 
Nežeňte se tolik za bohatstvím a luxusem, nadělá to z vás čuňata... (líné a duševně špinavé) 
 

Víte, kdy nebudete mít nedostatek? Když nebudete Lační. Pocit Nedostatku nelze řešit "Dostatkem", ono 
se tam to "ne" samo vrací (čím víc máte, tím víc ještě chybí?), ale lze ho řešit náhradou "Pocit" za "Zvyk".
 

Jinak ale nutno podotknout, že za leckterou Bídu (na "Severu" i na "Jihu") mohou především 
Nadnárodní (Kosher) Korporace... I to Rusko, i třeba Venezuela, jsou cíleně ekonomicky likvidovány... 
(i když jsem četl, že Rusku ty sankce spíš pomohly k větší soběstačnosti?) (a ovšem pokud to vypadá 
jako akce kongresu USA (a pak jeho mopslíků v Evropě), tak ale i ten Kongres v USA je "Sponzorován", 
tady v Evropě se tomu říká "Korupce"... Především USA je Oligarchie, ne Demokracie..., nebo to alespoň 
leckdo z tamních říká...) 
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• Tady třeba Socialismus skončil především proto, že se to Ateisticky, tedy bez důrazu na Morálku a 
Ctnosti především, dělat nedá... Také jsem zvonil na Václaváku klíčemi, dobře si pamatuji, co od toho 
lidé očekávali a co k tomu vedlo... 
Především to byla Závist - lidé záviděli západu jejich Luxus (vysoké mzdy a plné obchody věcí) a chtěli 
to také... (a vidíte, nakonec nás před převálcováním migranty alespoň zpoloviny zachránilo to, že tady 
Luxus pro Povaleče není... Z druhé poloviny k nám mají asi nějaký přátelský vztah ti židé, co ty 
migranty posílali (vyhnali a platili výdaje na cestě) a nebo jim tiskli mapy na cestu... Možná je to tím, že 
tady nemáme tak aktivní Synagogy, jako je mnohé na Západě především zvaly...? Protože odsud leckdo 
utekl za profitem jinam...) 
 
Byly to všeobecně rošířené Lži (bolševiků, plakátů, ale nutili pak lhát i lidi a děti ve školách), Podvody a 
drobné Krádeže... (Tedy, za Socialismu kradl mnohý, ale v malém. Teď v Kapitalismu krade málokdo, ale 
zato ve velkém...) (Jiří Suchý, časopis Lípa 1/2015 str.35 : "V socialismu zloději kradli toaletní papír, 
mýdlo, tužky, v kapitalismu zloději kradou fabriky, vyrábějící toaletní papír, mýdla, tužky. ... V 
socialismu kradlo hodně lidí, ale málo, v kapitalismu krade málo lidí, ale zato hodně. V socialismu se o 
zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base, v kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a 
sedí v daňovém ráji.") 
Byla to Lenost - nikdo nedělal víc, než musel... 
O ovšem ze strany státu především Ponižování a neúcta k člověku... 
 
Možná si pamatujete to heslo: "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak"... dřív to končílo " 
na věky věků, amen.", bylo to za socialismu jen rouhání (přesněji: parodie na mši) a náhrada za 
skutečné náboženství... (Protože to se člověk u katolíků brzy naučí, že když se někde řekne "na věky 
věků", tak lid na to odpoví "amen" úplně automaticky...) Jen dnes se to otočilo, a jsme součást EU a 
členové NATO zase na věčné časy a nikdy jinak...? (víte, oni se mezitím totiž skoro všichni ti bolshevici 
přestěhovali z Východu na Západ...) 
 

• Jenže Socialismus nemusí být jenom levicový a nedemokratický... Ostatně, demokratický kapitalismus 
dávno skončil také na konci 80-tých let minulého století. Dnes nad-národní kapitalismus již dávno není 
demokratický. (viz CETA - ta zatím jenom spí, ale opovažte se zavést si zákony na ochranu lidu před 
Globálními Ekonomickými Predátory a uvidíte, jak rychle vám arbitrážní Tribunál (tedy skladba tří 
soudců proti nám, bez kontroly a bez odvolání, jeden proti nám z EU, jeden z Kanady, a jeden neznámo 
odkud, ten bude hlavní...) dokáže, kdo je tady teď skutečný Suverén... Ono je totiž úplně jedno, jestli to 
je CETA nebo TTIP nebo TISA, ona jim stačí jedna ta smlouva, protože podle kterékoliv z nich vám 
mohou diktovat (nebo zamezovat vzniknout) legislativu... (Nebo třeba by mě zajímalo, co nacpali do té 
dohody o Brexitu, že nechtějí, aby ji náhodou britové rozebírali v Parlamentu po jednotlivých bodech? 
Nevím...) A pro nad-národní firmu není problém si zřídit pobočku v Kanadě pro Obchod s Evropou a 
Vydírání Evropy...) 
 

Socialismus je opakem příbuzné dvojice Kapitalismus+Komunismus. 
 

V nad-národním Kapitalismu vládnou nevolené nad-národní Korporace a Kartely (a ovšem tedy z větší 
části Kosher Kabbala), v internacionálním Komunismu vládnou nevolení ne-národní Byrokraté a ani 
nemusíte příliš pochybovat o tom, kdo bude tahat za nitky v pozadí... (to je zároveň problém OSN... to 
je vrchol proti-národní Byrokracie... OSN je dobrá platforma pro jednání mezi národy, ale je to (a bude 
to i víc) velmi zlý dráb nad národy... Především pozor na přenos pravomocí na tuto proti-národní 
globální úroveň...) 
 

Naopak Socialismus od slova Společnost (Society) je Kolektivní, národní fenomén... Nevylučuje se nijak 
s Demokracií, naopak ten jediný umožňuje skutečnou Demokracii. Nevylučuje se s drobným podnikáním 
(to už jsme si vyzkoušeli, že drobné podnikání se centrálně řídit nedá), ale jen důsledně omezuje 
Ekonomické Giganty, zejména ty proti-národní... Protože ve velkém je vždy lepší to Plánovat uváženě, 
než soupeřit... Viz Čína, jak funguje plánované hospodářství - tak dlouho tak velký Růst neměl už 
dlouho nikdo jiný, a je to především díky Plánování... 
 

• K tomu "Kosher Kabbala" - lingvisticky: "kosher" z hebrejštiny כשר "vyhovující, přijatelný" nebo sloveso 
"kashar" כשר H3787 "vyhovovat" "be proper, be suitable, succeed, be acceptable, be straight or right" 
se nepíše ale vyslovuje prakticky stejně jako "kesher" nebo "qesher" קשר H7195 "konspirace, zrada, 
aliance" "conspiracy, treason, (unlawful) alliance" (tedy "qosher" nebo "kosher" je "zrazující, 
konspirující") od "kashar" קשר H7194 "spoutat" "to bind, to tie, bind together, conspire", a Qabbalah 
(nebo Kabala) je asi "přijmutí" od slovesa "qabal/kabal" קבל H6901 "přijmout" "to take, receive, be 
before" příbuzné slovo "kobel" קבל H6904 "beranidlo" "something in front, attacking engine, battering-
ram" ale označují se tak především tajné (occult) učení a spolky... Jinak se píše ale stejně se vyslovuje 
slovo "kebel" כבל H3525 "pouta" "bond(s), fetter(s)" od nepoužívaného slovesa "kabal" "twine or braid 
together", tedy kabalah je "spoutání". Tedy jen na okraj, že zapsáno takhle v latince Kosher může 
znamenat zrovna tak "vyhovující" ve smyslu "čistý", nebo to může znamenat "konspirující", a k tomu 
"Kosher Kabbalah" je pak "tajná okultní konspirace" nebo "konspirující spoutání" nebo "přijaté 
vyhovující", a jak víte, který z těch významů jsem měl na mysli...? Víte jistě, jestli i oni chápou rozdíl 
těch významů? -- "přijatelný,vyhovující"~"konspirace", "přijaté,vzaté"~"spoutání" ? Tedy napíše-li 
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někdo Kosher Kabbala, evidentně nedělá rozdíl mezi K a Q a není zcela jasné, jestli tím myslel 
Kosher Qabbalah nebo Qosher Kabbalah... 
(Pak ovšem také Globalisté a Nadnárodní - jsou tu národy, co vyrostly doma, a je tu národ, který žádné 
doma neměl a všude rostl jako nepříliš zvaný host, ti nejsou nikde doma, ale zato se cítí být doma 
všude... Z nich ovšem ti, co už si svou domovinu našli v Izraeli, jsou ti méně škodliví, než ti, co jako 
Globalisté se snaží ovládat Svět, jako například ten Soros... (Je to fajn mít reprezentativní ukázku, 
na kterou se dá ukázat. Až chudák konečně umře, jak poznáme všechny ty šmejdy, co sponzoruje? 
Dnes stačí zjistit, že to sponzoruje Soros, a už víme, odkud vítr fouká... Bude nám scházet.)) 
 
A ovšem, když takhle jezdí dýchat spolu (latinsky con spiro, zde tedy ve významu, že sedí v jedné 
místnosti dost blízko, aby navzájem dýchali výdechy toho druhého) na různé mejdany do Davosu, 
Bilderberg apod, myslíte, že spolu jen potichu popíjejí, pokuřují dýmku a zarytě mlčí, a svět se 
chaoticky a nahodile mezitím různě uvrhává do zmatků a krizí ? (Jako třeba když byl Bilderberg v 
Evropě, byla v Americe hromadná střelba v nějakém gay-clubu a té byla plná média, a když napřesrok 
byl zase Bilderberg v Americe, bylo podobné Mediální pozdvižení v Evropě (už si přesně nepamatuji, 
které, šlo by to dohledat...), a jak to ti šílenci a islamisti dělají, že se tak dobře trefí? Nebo ty krize? 
Kromě té 2008-2010, ta byla velmi přesně podle plánu! -- "Lehman brothers" v září 2008 na Shmitah, 
přesně jak je na té Tarotové kartě na tenhle shmitah napsáno... Velmi se na tom napakovali, při 
"záchraně bank příliš velkých na krach" jim Lid USA nacpal Sanaci prý snad $6e12, tedy bankéři FEDu si 
vytiskli dolary, bankéři (zřejmě z části ti samí) z jiných bankovních značek dostali dolary, akorát 
americký Stát potažmo Lid to nyní Dluží Fondům a splácí i s úroky, zato ty Fondy a Banky to zřejmě 
nikam nezašili do slamníků, ale Investovali do různého Průmyslu a Obchodů všude možně po planetě, 
od toho tam přece ty Fondy jsou... Případně to investovali napřed a pak si to nechali "sanovat" ? Ve 
výsledku je to jedno... Myslíte, že se ty Krize dělají samy od sebe? To moc dobře soudruzi kapitalisté 
neplánují... Nebo plánují lépe? 
 

• Gambling   - mnoha lidem nedochází, že tyhle "Herny" pro chudé (tzv. "Výherní" Automaty na 
Prohrávání) z nich vysávají velké množství peněz, někomu se to velmi vyplatí... (Tedy když chce boháč 
utrácet v Kasínu, ať si poslouží, to je jiný případ...) Pro chudáka je ale vidina nespravedlivého a 
náhodného (tedy nepravděpodobného) zbohatnutí tak lákavá, že na ni obětuje i to málo peněz, co má... 
Všem takovým bych doporučil, ať si pořídí notýsek a do něj si zapisují, kolik vsadili a kolik vyhráli, a ať 
si za měsíc spočítají, kolik na tom celkově ztratili, třeba jim to konečně dojde...? (Možná by se tomu 
mělo začít říkat "Prohrávací Automaty", lidem by to spíš došlo?) Pak je druhé doporučení, když už 
hrajete, tak při první středně velké výhře s tím ihned přestaňte, nebo to okamžitě zase prohrajete... 
(Pak je druhá věc, že tyhle "Herny" jsou non-stop hospody a leckdo se tam chodí jen ohřát a bavit se s 
kamarády a na těch automatech ani nehrají... Jak kde...) 
To samé se týká loterií... Pravděpodobnost, že vyhrajete, je velmi blízká k nule... Zato je téměř jisté, že 
jen zbytečně cpete své výdělky do kapes miliardářů, co dělají ty loterie (z kolika procent se z toho 
aspoň sponzoruje třeba Sport?), za tu mizivou šanci a vyhlídku nezaslouženého zbohatnutí... (A tehdy, 
kdybyste náhodou opravdu vyhráli, není to spravedlivý zisk...) Pokud nemáte dost peněz na vyhazování, 
neplýtvejte na obohacování miliardářů loterijníků, a pokud máte dost peněz, radši je dejte nějakým 
potřebným, tedy prospěšně... 
  
Prý třeba ta "Crime Syndicate Mafia" se zabývá gamblingem... Jen nevím, jestli vysávají peníze z 
Chudiny na Matech (hracím automatům se lidově říká "Mat"), nebo dělají jen Kasina pro Bohaté? Nebo 
je možné, že když jim zemřel Vrchní Účetní, který "developed a gambling empire that stretched across 
the world", a který ale zemřel prakticky úplně chudý, tak celá ta organizovaná Mafie zase potichu 
zmizela a rozplynula se? (jen na okraj, už to ani není moc originální zmínit, že se tam konkrétně tedy 
píše "Associated with the Jewish mob"... "mob" ve smyslu "mafie", ale jinak tedy "mafie" je italská 
obchodní značka... a ovšem také zřejmě převážně "kosher"... (a také jako u těch ruských a 
ukrajinských mafií, poněkud zapomněli ve wikipedii uvést obvyklou  ?   ethnicitu  ...) Ona to totiž není moc 
náhoda... Nebo třeba Japonsko, tam mají Yakuza ale ta bude asi mít vedení jen zčásti jewish, nevím z 
jak velké části... ) 
 

• LGBT... Viz Orthodoxní názor na LGBT. 
Můj názor: Perverzní ať se stydí v soukromí a ať nekazí naše děti! Člověk se rodí s biologickým pohlavím 
XX a XY, ale duševní "gender" si teprve osvojuje při růstu, a tedy je to i nakažlivé špatnou výchovou, 
navíc dítě leccos zajímavého obdivuje ("Drag story hour" je zločin, je to nebezpečné kažení cizích dětí 
někým, kdo se svých dětí zřekl), může to být ovlivněno nějakým traumatem atd... Dále, ohledně 
výchovy k rodičovství - nejdříve ve věku, kdy začínají dozrávat příslušné orgány, tedy ve 12-14 letech, 
a stačí na schématech, rozhodně ne na videích nebo fotkách... Nekraďte dětem dětství... Takové video 
nebo fotka v tom dětském vědomí ještě dlouho utkví a deformuje mu vývoj... 
Rozhodně by se zvrhlí neměli stavět na piedestal k obdivování svou Pride pýchou... Kazí celou 
společnost. Tahle Šikmá Plocha (slippery slope) vede do Bažiny morálního rozkladu... Kdyby se ze všech 
tady stali čuňata a zvrhlíci, ztratilo by smysl to tady zachovávat... (Viz LGBT dříve, viz LGBT a 
Feminismus... Mimochodem tam dokládám, že to má jeden společný faktor, tedy že Transgender 
i Feminismus začali a především podporují židé, podobně jako leckteré další zkažení civilizace... ) 
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• Mohl jsem to pojmout víc duchovně, ale nechtěl jsem Nosit Dříví do Lesa... 

Ale něco přeci... 
5 Solas Protestantismu (v mé knize strana 507, ale ještě to bude potřeba rozvést víc... Protože jsem se 
mezitím dozvěděl, odkud tenhle podvod pochází...) 
 
Sola scriptura - dosud jste tomu z velké části nerozuměli, a pak si často myslíte, že jedna konkrétní 
interpretace je ta správná za každých okolností. Jenže leckteré pasáže tam mají mnoho-vrstevnatý 
význam, a navíc tam nešlo zmínit všechno, leckteré problémy tehdy nebyly... 
 
Sola fide, Sola gratia, Solo Christo - naočkovali vám podvod! 
Viz Illuminati (tahle kniha se sice v lecčems mýlí, ale v něčem se nemýlí...), strana 113-114, kapitola 
"Lurianic Kabbalah" (například ale nechápu, proč na úvod té kapitoly píše, že to pochází z Čech, když to 
pochází z Palestiny a ze Španělska, v tom (spojení s "Bohemia") se podlě mě mýlí, ale ...) : 
"In Spain, during the fifteenth century, the Marranos “crypto-Jews”, founded the Christian heresy of the 
Alumbrados. The Illuminati Order was not invented by Adam Weishaupt, but was rather renewed and 
reformed. The Alumbrados, or Illuminati, claimed to have direct intercourse with God . All external 
worship, they declared, is superfluous, and sin impossible in this state of complete union with Him. 
Therefore, like all Gnostics before them, they believed carnal desires could be indulged in, and other 
sinful actions committed freely without corrupting the soul. As young man, Ignatius of Loyola became 
a member of the Allumbrados, though, as a cover for his activities, he became very active as a Roman 
Catholic???. Ignatius of Loyola was born in 1491, from wealthy Marranos parents a year before the 
expulsion of the Jews from Spain." (ta první část, ale ne už ten I.L., jsou skoro stejné, jako text 
v "Catholic Encyclopedia" k heslu Illuminati-Alumbrados...) 
 
Tedy - že je možno páchat libovolné hříchy a neznečistit si Duši a Ducha je blud. Je to podvrh 
Luciferiánů z řad Židů-Kabbalistů... (Luciferián od smyslu Illuminati nebo Alumbrados, což je ze 
španělštiny do angličtiny "to illuminate" -- to jsou ti, co se pyšní světlem, ale mají jen skrytou temnotu 
(dark occult)...) 
Stejně i ten blud, že člověk může odzačátku komunikovat přímo s Bohem sám... Sám člověk nerozezná, 
kdy k němu mluví Bůh a kdy to jsou démoni nebo schizofrenie... Viz 1Sam3, v mém překladu str. 168, 
Eli znamená "Vzestup", Samuel znamená "jmenovaný Bohem" nebo možná "slyšel Boha"... Slyšel, ale 
nerozuměl, musel se dojít zeptat kněze "Vzestup", který mu vysvětlil, jak má odpovědět. 
(Prostě bez Pedagoga to dost dobře nejde...) 
A ovšem, Jezuiti, ti, kteří tady okupovali školství a způsobili pobělohorské vybití a vyhnání naší 
"Inteligence", také mozna??? pocházejí z židovského Luciferiánského (Alumbrados?,Marranos!) podvodu... 
Nic svatého na tom Ignatius z Loyoly nebylo... [Toto jsem zkousel overit a nepodarilo se mi to zatim!]  
Je možné, že měl i Luther tenhle blud od Kabbalistů ??? 

Zřejmě proto si tolik (jen) někteří židé libují ve smilstvu a jiných svinstvech... Pak vás nepřekvapí, kdo 
především obchodoval s otroky (a pak ještě udělají drze filmy, kde předstírají, že to byli "bílí křesťané"! 
(Říkalo se tomu obchod do trojúhelníku: z Evropy do Afriky tretky, z Afriky do Ameriky otroky - afričani 
sami je prodávali, a z Ameriky do Evropy cukrovou třtinu, a ovšem dělali to z dost podstatné části právě 
židé, u toho obchodu s otroky tak mým odhadem z 90%... [Tohle je dulezite zminit, protoze v USA z toho 
cernosi obvinuji bile krestany a narokuji si "reparace"... To nebyli "white christians", ne, ne...] ) ) nebo 
s prodejem těchhle tělesných služeb však-víte, nebo kdo především rozšiřuje P-o průmysl (měl jsem 
ukázek víc, tuhle jsem nemusel dlouho hledat... Ostatně většina těchhle "herců" za pány je 
obřezaných...), zvrhlou filmovou kulturu (Hœllywood), kdo zavedl nejen Feminismus, ale všechnu 
zvrhlost Transgender a LGBT... 
 
I židé i protestanti byli podvedeni Kabbalisty jako Isaac Luria, nebo kdo tenhle zlý nesmysl vymyslel... 
  
K tomu sola fide: 
 

Viz. Mk2:4-5 " ... odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých 
ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ -- museli 
se snažit a toužit po nápravě, a pak jim bylo odpuštěno. (Zde "ochrnutý" především ve smyslu 
Duchovním... Spoutaný hříchem...) 
 
Mými slovy: 
Nebezpečné je Sola fide z pohledu Mafiána, který si myslí, že může dělat jakékoli špatné činy a věřit 
v Boha a v Krista a bude mu odpuštěno. Nebude, pokud by se nechtěl opravdu změnit... Naopak, kdyby 
pravdu neznali, hřích nemají, ale proto, že znají, jejich hřích je o to větší... 
 
Soli Deo gloria- myslím, že i v tomto se mýlíte... Rozhodně nemáte právo opovrhovat někým, kdo má 
úctu i k Ježíši, k panně Marii, ke svatým, k andělům... Ani vy byste neúctu mít neměli, na druhou stranu 
přehánět tu Slávu nemusíte, pokud nechcete, ale vyčítat ji někomu druhému nemůžete... (I ateistům 
bych rád vysvětlil, že ono nikdy není na škodu být si vědom toho, že nejste zcela nejvyšší 
a nejdokonalejší tvor, tak nějak to pomáhá proti Pýše a předsudkům, aspoň někdy...) 
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A ovšem Luther se také mýlil, když tvrdil, že Antikrist je Vatikán... Ne, to nejsou jen "ne dost dobří 
christians", Anti-Christ jsou anti-christians, tedy především Jidáš (Judas [tedy Judaismus, ale ne vsichni zide])... 
 
A ovšem, ateistům bych k tomu podotknul, že vy zřejmě nedoceňujete, jak špatné to je, když si někdo 
myslí, že nejen může, ale přímo by měl páchat zlo a neřesti...? Morálka je dobrá věc, ať už jste věřící 
nebo nevěřící, je to základ mírového soužití v Civilizaci... 
 
------- 
Zkuste uvažovat o těchto termínech: Čest a Zodpovědnost je Morálka, Soudržnost, Soucit ale i Přísnost 
je Láska ... -- nejsem moc filosof, tohle by leckdo uměl vyjmenovat lépe... 

 

(Už zase jsem to nestihl včas...) 

Re: Errata, doplňky...
Příspěvek od Martin.Kucera » 21 led 2019, 10:08 

P.A.Semi píše: ↑ 
14 led 2019, 23:48

[*] Ještě k Pirátům - kdyby vám mě kdokoliv vyčítal, že jste to tu dovolili, inu, v rámci vaší Liberální 
Ideologie a respektu k Svobodě Slova jste mě nemohli dost snadno vyhodit, v rámci možností a zdravého 
rozumu jste nesouhlasili (nebo ano, to je jedno), vám to nikdo nemůže vyčítat. 

Dovolím si upozornit, že respekt ke svobodě slova neznamená povinnost poskytovat každému prostor pro jeho sebeprezentaci 
či dokonce možnost zřídit si na fóru ekvivalent osobního blogu. Budu-li mít stránky o chovu želv a u nich možnost komentářů, 
zajisté nejsem povinen strpět tam texty o závodních automobilech či lidských právech v Číně a nebude nijak v rozporu s 
respektem ke svobodě slova, pokud budu takové komentáře mazat. 
 
Pirátské fórum je především nástrojem pro pracovní (programovou, ideovou apod.) diskusi. S vámi zjevně nikdo diskutovat 
nemíní (čemuž se vzhledem těm veleblokům textu ani nelze moc divit), tak byste se s tím mohl smířit a pokračovat na svých 
stránkách. 

Závěr... 
Příspěvek od P.A.Semi » 21 led 2019, 13:04 

(stream21) 
εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 
(viz A.J. "Zlatý Most" 14, v jaké souvislosti mě to napadlo) 
 
J168-11 
και ελθων εκεινος ελεγξει τον κοσμον περι αμαρτιας και περι δικαιοσυνης και περι κρισεως 
περι αμαρτιας μεν οτι ου πιστευουσιν εις εμε -- QED. 477, 485 
περι δικαιοσυνης δε οτι προς τον πατερα μου υπαγω και ουκ ετι θεωρειτε με -- ΑΣΩ -- Konec je ještě daleko... ∞ 
περι δε κρισεως οτι ο αρχων του κοσμου τουτου κεκριται -- QED, ale ten Archon je především v rovině Ideí, 
nemá smysl zametat jednotlivé figurky, ani by to nešlo... κρισις (crisis, především Morální) to ale doufám 
bude... (kdybych to tu neuváděl v originále, ani bych si toho nevšiml...) 
  
------- 
Gn4 {2} ... a byl Duch pastýř Oveček (Vycházejících) a Vlastnictví bylo sloužící půdě (~lidskosti). 
{3} A bylo od konce dnů a přineslo Vlastnictví z plodů půdy (~z plodů lidskosti) dar pro Hospodina. 
{4} A Duch přinesl také on z prvorozených svých Oveček (Vycházejících) a z jejich nejvybranějších (~tuků) 
a pohlédl     Hospodin na Duch a jeho dar  . {5} A na Vlastnictví a na jeho dar nepohlédl a roznítil se (-pro) 
Vlastnictví velmi a padly jeho tváře. {6} A řekl Hospodin Vlastnictví: Proč ses roznítil (-tobě) a proč padly tvoje 
tváře? {7} Zdalipak ne (tedy "ano"), když 
způsobíš dobro (~zlepšíš) pozvednout a když 
NEzpůsobíš dobro (~nezlepšíš) otevřít hříchy ležícího (~válejícího,~roztaženého) a k tobě jeho touha a ty budeš 
vládnout v něm? 
{8} A mluvil Vlastnictví k Duchu, svému bratru, a bylo v jejich bytí na poli a povstal Vlastnictví k Duchu, svému 
bratru, a zabil jej. 
{9} A řekl Hospodin k Vlastnictví : Kde Duch, tvůj bratr? A řekl: nevěděl jsem ten (~zda) strážce mého bratra 
já. ... ... 
{16} A odešel Vlastnictví od před Hospodinem a usadil se v zemi Vytrácení, původně až dosud. 
 
Pro ty z vás méně religiózní, ono to ale platí velmi obecně. 
Je důležité pochopit rozdíl mezi Mít a Být, -- člověk si v životě vybírá, čeho chce užít a tedy užije víc a proto to 
druhé opomíjí... (tedy kdo chce jen"Mít", jak kdyby nebyl... Na druhou stranu, některé věci jsou prostě dobré 
nástroje na cestě, jenže leckdo se u nich zapomene a ztratí tu cestu...) (Prostě když svůj život věnujete jen 
Věcem, místo abyste ho věnoval Lidem, Životu, společnému prospěchu, je to dost zbytečně utracený život...) 
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A pro vás (nás) Pracující je tam tahle: 
Gn27,39-40: 
A odpověděl "Smích" jeho otec a řekl mu (~k němu) : hle síla (~plodnost, ~tuk, ~bohatství?) té země bude tvé 
obydlí (~sídlo) a z rosy (~a svrhávající !, ~a nesoucí/zvedající) těch nebes (~ta nebesa) zvrchu (~myšlenku?). 
A na svém meči (~zpustošení/vysušení?) přežiješ (~budeš žít) a svému bratru (~s tvým bratrem) budeš sloužit 
a bude, jako což svrhneš (~způsobíš sestoupit/klesnout, ~způsobíš vládnout/ovládat? 7287, ~způsobíš neklid) 
a rozlomíš (~strhneš) jeho jho (~nad ním) z nad šíje tvé. 
KB: "... Aj, v tučnostech země bude bydlení tvé a v rose nebeské s hůry; A v meči svém živ budeš, a bratru 
svému sloužiti budeš; ale přijde čas, že budeš panovati a svržeš jho jeho s šíje své. " 
 
Když tak zjišťuji, co bych ještě napsal... 
Gn40 je dost evidentně o reinkarnaci... Nebo jen o odchodu Ducha z tohoto světa pryč? 
Sen v Gn41:1-7 je dost evidentně o tom, že: Pozdější špatnost zcela pohltí přechozí dobré zásluhy... 
Nelze usnout na vavřínech... 
 
Mt25:40 - cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých maličkých, mně jste učinili - nejen celkově, ale Dětem 
v Dobré Rodině ♀♂ s Láskou především... 
(14, děti jsou nejdůležitější...) 
 
Dobrou cestu do země Přiblížení... (ona ale asi moc pohodlná nebude...) 
Pokoj Páně ať zůstává provždy s Vámi... 
 
πα½ 
------- -------- ------- 
(metadata) 
Inu, zatmění bylo dnes jenom jedno, ale součin čtyř kvadratur měl dnes dva vrcholy... (i to je takový "Beránek" 
s dvěma rohy) Ten první jsem trefil jen na úbočí... (Nejsem astrolog, nemyslím, že by to mělo nějaký význam 
nebo vliv, jsem Hodinář, je to asi jako když na Orloji zrovna ukazuje "Celá" hodina, pak zas bude někdy jiná...) 
(A ovšem že nemůžu skončit tím předchozím a budu muset použít i ten druhý mi došlo až ráno, ale musel jsem 
se taky vyspat a neměl jsem zas 11 hodin si to připravovat, tak už to jsou spíš jenom citáty...) 

------- 
Omlouvám se, že jsem vás tu takhle - myslíte zneužil, ale spíš - použil, plánované to moc nebylo... 

Martin.Kucera píše: tak byste se s tím mohl smířit a pokračovat na svých stránkách. 

Další Knihu napíšu zase jinde, kdybych ještě nějakou psal... 

nebude nijak v rozporu s respektem ke svobodě slova, pokud budu takové komentáře mazat 

Technicky vzato to tu můžete smazat... (Pokud vám to tu překáží skrz ty mega-bajty v zálohách databáze, tak 
si to i můžete smazat... Jinak to brzy zapadne do historie z první stránky toho fóra a překážet to tu nemusí... 
Mě to stačí i uložené z Náhledu, nebo v archive.org ...) 
Děkuji vám za vaši trpělivost až dosud... Sliboval jsem časově omezený happening a donekonečna to 
protahovat nejde... 

sebeprezentaci ... Budu-li mít stránky o ... nejsem povinen strpět tam texty o ... 

Inu, jste politická strana, a tohle je i politicky velmi závažný text, mimo jiné se vztahující i k tomu Liberalismu 
(nebo spíš k jeho extrémní verzi na Západě)... 
Tohle není sebeprezentace, tohle je Mé Úsilí, můj boj i za vás i za ostatní... 
Z Biologického hlediska žádné vlastní děti nemám, ale víte, z Duchovního hlediska, usiluji tu za všechny (vaše) 
Děti... 14! 

A ovšem, že jsem to měl v "Návodu k Použití" jsem si všimnul, až když to nastalo, ostatně to tu je uvedené, 

kdy jsem si toho všimnul, viz פר אתני z dříve... (Tedy přesněji: když jsem si toho všimnul, tak jsem pochopil, že 
to vlastně byl také návod k použití, ale já to znám spíš z jiné strany, Rev19:11+... π+α ) (Až teď, když to 
hledám, vidím, že zrovna devatenáctého (19.12.)... [Korektura: Bylo to 21.12., jen v titulku bylo 19.12., to jsem 
prehledl...] Souvislost s tím L1930 je zajímavá, ale ani jsem to nedělal kvůli tomu, ani mě to nepřimělo 
zastavit... Prostě to tak bylo Potřeba...) 

S vámi zjevně nikdo diskutovat nemíní (čemuž se vzhledem těm veleblokům textu ani nelze moc divit) 

Dovoluji si podotknout, že to mělo opačnou kauzalitu... Nejdřív jsem se přišel jen omluvit a s jednou důležitou 
připomínkou, která byla k věci... 
A chtěl jsem diskutovat, ale téměř nikdo se se mnou nebavil... 
Bylo mi líto, že lidé spí... Přijde ale čas k probuzení... 
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Obsah 
• Filosofické zamyšlení nad elektronickou státní správou   -- P.A.Semi » 14 pro 2018, 22:51 

Vyplňte všechny povinné údaje, Lidský kontakt, svobodu udělat chybu, žádná chyba není kritická, 
každý dobrý sluha se jednou změní na zlého pána, Svoboda, narozdíl, Bitcoin 

• Dovětek...   -- P.A.Semi » 14 pro 2018, 23:10 
• Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc   -- Petr.Vileta » 14 pro 2018, 23:40 
• Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc   -- Petr.Vileta » 14 pro 2018, 23:44 
• Bitcoin a certifikáty - další "filosofické zamyšlení"...   -- P.A.Semi » 15 pro 2018, 01:20 

přihlásit hned na začátku pomocí IČO a autorizační SMS, znám, mám, IČO+SMS je na toto dostačující 
• Ještě k elektronickému podání...   -- P.A.Semi » 15 pro 2018, 19:24 

máme právo dělat, chyby, Robustní, chyby umí napravovat, musí být opravný prostředek, FAQ, 
javascript, « http://www.pravidla-pristupnosti.cz/, Statistický úřad, vypadá jako zadarmo, nevšimli 
skutečné ceny, Média, k daňovému přiznání 

• Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc   -- Petr.Vileta » 16 pro 2018, 00:51 
• Re: Člen Fóra...   -- P.A.Semi » 16 pro 2018, 21:33 

Všude je Chyba, úplatek, problém Úplatku, vytváří Práh, Nejlevnější, není, Nejprospěšnější, Nevěřte mi, 
Pochybujte !, Důvěru je třeba Aktualizovat, Kdybych tu otravoval, « https://www.evangnet.cz/diskuze/
vlakno/ ... erce/11326, Omlouvám se, je to příliš dlouhé, ani takhle se nediskutuje... 

• Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc   -- Petr.Vileta » 16 pro 2018, 22:03 
« registrovaného uživatele fóra, « registrovaného příznivce Pirátů 

• Zastupitelská Demokracie - filosoficky...   -- P.A.Semi » 16 pro 2018, 23:15 
Zastupitelská Demokracie, tu, není, Principem, je Důvěra, Přímá Demokracie je vláda Davu, 
Většinového Systému, chybí Důvěra, není, Zastupitel, Nezodpovědný Suverén, Zastupitel, je, 
důvěryhodný, nedůvěryhodný, nebude Zastupitel 

• Průběžná Zastupitelská Demokracie - praktické řešení...   -- P.A.Semi » 17 pro 2018, 01:08 
Průběžná demokracie, pomocí webu, průkaz s čipem, má počítač, rodina, prodávat, hlas, Stabilita, 
Média, Populismus?, není nyní politicky průchozí, Proč musí být volby Tajné? 

• Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...   -- Vojtech.Pikal » 17 pro 2018, 10:18 
• Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...   -- Vojtech.Pikal » 17 pro 2018, 10:21 
• Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...   -- P.A.Semi » 18 pro 2018, 00:57 

méně inteligentní lidé chodí méně volit, vlastnost a cena za Transparentnost, Kdo že je tady Fake 
News?!, G, T, F, O, riziko, štvavých kampaní, právo, i nadále, Povinnost na soukromý názor, Veta, 
blokuje vývoj, Lid by měl mít právo Veta, « https://russian-faith.com/history-shows ... racy-n1429, 
Justice není dobrá Pojistka, Trump, palcování, Kolektivní Preference 

• (dovětky)   -- P.A.Semi » 18 pro 2018, 06:12 
London City, « www.bollyn.com/who-is-barack-obama/, Domněnky, statistiky, Rusko, Orthodoxie, 
Ukrajina, Česko-Slovenského řešení, Krym, vítězství Přímé Demokracie, Aristotel, Philia, Digitální 
Squatter, Informační Graffity, Chcete se mě na něco zeptat, polemizovat, nesouhlasit, nahrát mi na 
smeč? 

• Re: Zastupitelská Demokracie - doplnění a poznámky...   -- P.A.Semi » 30 pro 2018, 17:04 
váha hlasu, (počet_let_vzdělání) * (?koeficient_oboru default 1) * (?koeficient_dekády_narození default 
1), stydět, kdyby se zakázala politická propaganda na školách, Show J.K., zcela v pořádku, mohou 
mýlit, Inteligentní Satyra, kolektivně, efektivní váhu hlasu, Karikatura, M..š Zeman jede potřást rukou 
Císaři Xi, mapy, « http://pialpha.cz/cz 

• [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 17 pro 2018, 07:08 
« viewtopic.php?f=566&t=44829, Symbolika, program_cerne_na_bilem.pdf, Migrace, Rovnosti, 
Rozmanitosti, LGBT, Jen dva prstíčky tam strčíme, a hned zase půjdeme..., Rasista, miluji naše lidi, 
Nacionalista, miluju svůj národ, Xenofob, Homofob, Miluji svatost Rodiny, misogynista, Socialista, 
spolupracujeme, Rusofil, příspěvek překáží, smažte 

• Digitální Squatter   -- P.A.Semi » 18 pro 2018, 01:52
důležité, Digitální Squatter, Karma, je Kauzalita, Graffity, Oceňuji vaši Toleranci, Nikdo není Dokonalý, 
Všude je Chyba, dobroser, vysvětlení, Pomáhat ale ne hloupě škodit je někdy těžké ale je vždy potřeba 
se víc snažit... 

• (digitalizace)   -- P.A.Semi » 18 pro 2018, 01:57 
• (Babiš, Ekonomika, Média, Zdroje atd)   -- P.A.Semi » 18 pro 2018, 08:55 

EP, Pomsta za Kvóty, dotace, ČNB, Ilony Švihlíkové, Lenky Procházkové, Exanpro, Robejška, Citadelu od 
St. Exupery, Gándí, « https://www.rt.com/news/446496-gandhi-s ... wn-racism/, generál Lee, David 
Duke, « https://davidduke.com/my-planned-lectur ... in-prague/, Julian Assange, Umlčováni 
nespravedlivě 

• (Informované Názory)   -- P.A.Semi » 18 pro 2018, 19:51 
Investice, Kasino, Banka, důvěřovat, Nepodmíněný příjem, Helicopter money, Děti, do Družiny, 
vyjímečné děti chodí do vyjímečných skol, MHD, #MeToo, Frigidizace, Zakazovat Lásku, China, Roboty 

•  Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc -- Petr.Vileta » 18 pro 2018, 23:57 
« z hlouposti 
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• Komentáře k Událostem, nejen...   -- P.A.Semi » 19 pro 2018, 07:06 
ČT24, « https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ ... 18/titulky, úložiště jaderného odpadu, frakování, 
Huawei, Automatické aktualizace, Koho chcete Podporovat tím, že si Kupujete jeho Zboží ?, Upgrade, 
Čínskou Princeznu, Obcházení sankcí, Virtuální brýle, Dálnice, Ruský plyn, 
« http://pialpha.cz/Nikolay_Starikov__Episodes.pdf, « http://www.zvedavec.org/autori/1154-nikolaj-
starikov, « https://www.infiniteunknown.net/2015/06 ... othschild/, Pokud nebudete mít čestnou a 
hrdou a silnou stráž na Hranicích, budete mít Hranice všude ve Městech, Replacement migration, «  
http://www.zvedavec.org/prispevky/2018/ ... omocou.htm, Climate fraud, « http://notrickszone.com/, 
« http://notrickszone.com/2017/05/29/80-g ... n-warming/, Lithium, Brexit, Když se Gangsteři 
dostanou až do čela nejvyšší Policie (FBI,CIA,...), a sestaví si tam svůj Tým, tak to je fakt problém..., 
Trump Foundation, Clinton Foundation, Macron, PAST, Zetor, Odbory, s Pravdou a Láskou Humanitárně 
Bombardovat, vakcinace, Nástroj Genocidy, Geometrická řada, Fertility rate, Afričani žijí v Africe, 
protože kde žijí Afričani, tam je Afrika, Důvěru je třeba Aktualizovat, EET, spalovna odpadu, Polský, 
Soudce ... do Důchodu, China, Pokud vymýtíte Duchovno, tak to tu bude Bezduché, Pokud je Pravda 
Zakázána, žijete ve Lži..., se schodkem 40 miliard, globální pakt o migraci 

• Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc   -- P.A.Semi » 19 pro 2018, 07:59 
Byl jsi dobrý v malém, vládni ve větším..., Pokud, « http://www.sfweekly.com/culture/bloviat ... tory-
hour/, Spravedlivý Hněv 

• Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc   -- Martin.Kucera » 19 pro 2018, 08:43 
« viewtopic.php?p=595598#p595598 

• Fórum   -- P.A.Semi » 20 pro 2018, 08:00 
Jsem Rošťák i Ledabylý ale ne Lump., Piráty tu nyní Vydírám, Diskuse, žvanírny trollů, přesunete do 
nějakého nedůležité kategorie, úrovni, zhořklo, Lékař, Revers, důkladně, svobodně, Pike, Pýcha, 
Zkratka, andělé, Události, Moderátor 

• (Události - jen omluva), a Další ...   -- P.A.Semi » 20 pro 2018, 10:38 
omluvit, otázky, « http://pialpha.cz/Udalosti181219.zip, Tříska a Trám, Armageddon už BYL, Třetí 
Světová Válka, Zpolitizovaný, Kněz, Rusko, Assad, Ztratili Hlas, Sankce, Protekcionismus, Chránit 

• Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc   -- Vojtech.Pikal » 20 pro 2018, 20:35 
• Komentáře k Událostem 19.12. - a další !   -- P.A.Semi » 21 pro 2018, 23:27 

Krize Důvěry, nečetl, stream, na Manažerech se Nemstí, ale Zamezuje se Škodit..., Židovská Otázka, 
Lidstva, Kartel, Židů, Zkažení, Adorující Perverzi, Vyučili, Adorují, Vyučili, Zkažený, Pedagog, Krásné je 
být Krásný, někdy, za Krásným Obalem skrývá Ošklivý nebo i Zlý Obsah, 
« https://diskuter.wordpress.com/2018/01/ ... ie-4-knih/, Prominutí Kol Nidrei, polovinu, Bankám se 
Důvěřuje, Neomezený Kapitalismus, Sjednocenější Vyhráli, CIA bude jen Analytik, Mocný, Gangster, 
Chyba Nacionalismu, je Otočit ho Ven proti Sousedům, Sin, Smouvy o Jaderných Zbraních se 
Nevypovídají, ty se Aktualizují, « http://www.infiniteunknown.net/2015/07/ ... n-our-own/ 

• Aktuální Suma...   -- P.A.Semi » 22 pro 2018, 02:00 

• Re: Prodloužení ... elektronického daňového přiznání o měsíc   -- P.A.Semi » 22 pro 2018, 02:45 
« http://pialpha.cz/Priloha_181221.zip, « http://pialpha.cz/Sum_181221_0054lc_A.txt, 
« http://pialpha.cz/Sum_181221_0054lc_B.txt 

• (Vysvětlování, vyprávění...)   -- P.A.Semi » 22 pro 2018, 12:01 
LOTR, Cikán, Reprezentativní Vzorek, kouřím, ani Autorita ani Etalon, ani následování-hodný, 
Nevypárejte si tu Duchovno! Dopadnete jako Číňani..., Nemilujte Telefon nebo Počítač, Milujte Lidi, 
Používejte Telefon nebo Počítač, Nepoužívejte Lidi, Návod k Použití, Etalon v USA, Etalon, USA, Ron Paul 

• (Omluva)   -- P.A.Semi » 22 pro 2018, 12:06 
• (Dodatky)   -- P.A.Semi » 23 pro 2018, 03:42 

322, Pardon za Kennedyho, Rošádu, Obnova Důvěry, Ten Dobrý si Hlídá Své Hranice, ale ten Zlý ničí 
Hranice Druhých... Jen Podlý, otevírá Vlastní Hranice Cizím, Soros, Mercenaries of Black Globalist 
Oligarch OSF, Chtějme Mezi-Národní spolupráci, ne Nad-Národní, Shaman, Pardon za Magickou Vraždu, 
Síla, Spravedlnost, řád, Rezerv, Univerzity jsou Chrámy Vědění., Astrologický Beránek, Rošťárna, 
zabalili, Vlastenectví do Hitlera, Lékaři, Sestry, Euthanazie, Zkratka CableGate, Komunističtí spisovatelé, 
Kalergi, Rovní Nemusí být Nevyhubeni, My si nejsme Rovni, my jsme Jiní, Otevřete Oči 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- Vit.Jurasek » 23 pro 2018, 21:45 
• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 24 pro 2018, 09:51 

Zkratky, Globální Omluvenka, Kompromis, Otevřete Oči, Public Domain 

• (stream)   -- P.A.Sem » 24 pro 2018, 11:02 
Epištola není Argument, ale Návod, Zodpovědnost Úměrná Dopadu 

• (stream)   -- P.A.Semi » 24 pro 2018, 11:47 
ještě jste se nedohodli? nejednali jste dost..., S protistranou se vyjednává před, při, po nebo místo 
boje..., Přežijte! 

• (stream)   -- P.A.Semi » 25 pro 2018, 05:26 
Tíha Zodpovědnosti mi Zabránila To Poslat VČas, Tíha Zodpovědnosti Dusí, Tapeta, Král Je Nahý, S 
Protistranou se Vyjednává..., Pardon, 9 11, Magický Zločin, Zkratka Kabbaly, nebudete Mstít, AE911-
Truth, Čert, Hellerstein, 322, 2012, Důkaz, Plánováno, jen spoustu Figurek, Pardon, kompromis, 
nepůjde jinak, Král je Nahý, Lordi, Audit, půlku, Veterans Today, Velká Rošáda, 911, Problém Lži, 
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Climate Change, kdo, Pouště a Prach, Víte, ale Židi nejsou Váš skutečný Problém, tedy jsou jeho Trojský 
Kůň, ale to jen proto, že mají na své dvoj-hvězdě Černý Klobouk !, Sílu Univerzit, Zkažený Pedagog, 
Tíha Zodpovědnosti 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 25 pro 2018, 18:22 
religiozně odbarvená zem alkoholiků, ale žene se do číny, symbol mostu, po, rošáda - smysl, filosofům, 
křesťanům, Hexagon je Symbol Dokonalosti a , Řádu, pedofilií, vydírány, Pedofílie, Pedosexuálie, X, 
transvestiti, karikatury, žen na podvádění mužů, drag story hour, kazit děti cizích, CP, Ukazovat Porno 
Dětem je Špiní Do Duše, Tapetovat ve Fóru, Informačně Techničtí, Duchovní, Sen, 4D text 

• (standby)   -- P.A.Semi » 26 pro 2018, 15:26 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 27 pro 2018, 11:22 
číslo pro mě není argument ale ornament, rytmická čísla 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 27 pro 2018, 12:57 
i jedno hnusné ale nutné téma, KM, PS, moje timestamp jsou letní čas pořád, výlohy pilných se 
nerozbíjí, ale lze je použít, klíče 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- Vojtech.Pikal » 27 pro 2018, 19:19 
• IT: odkazy na disk, IT crypto-vysvětlení...   -- P.A.Semi » 29 pro 2018, 10:20 

HydePark, IT, checksum, Assange, PDF do Bitcoinu, Firefox, Archive, printscreen, čtyři časy, Důležitost 
Smyslu, Důkaz, že my Lidi jsme lepší než Stroje, my, Hodinář, IT-sluha Lékařů, Mystik, Církevní 
restituce 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 30 pro 2018, 01:41 
čím dál horší svědomí, Marakesh, v popisu práce, vyprávět Pohádky, Certifikát 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 30 pro 2018, 14:27 
Assange, Meyer Lansky 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 01 led 2019, 00:06 

• (stream)   -- P.A.Semi » 01 led 2019, 18:26 
Svoboda by měla mít Hranice, Lineární text, Korán, Žluté Vesty, Váhu, Past na Roboty Hackerů, 
Obchodní Válka, počkali by až zestárnete, dětí dost nerodíte, a jednou tu nebudete, Řešení Šlechticů na 
vyhubení Plevele, genetický jed, Smrt Heroda, K+M+B+, 3, Vyhnat z Evropy, sežerou planetu, Císař Xi, 
Reguluji Přemnožené, 666 je Monopol, "býlí" je plevel, Černobýl je Pelyněk, Černý Klobouk je Helma 
Před Bohem, Být Rasista znamená Chtít Přežít, Cikáni, Vietnamci, 5G, Protože tohle je Země Lidí, 
Planeta Života 

• (stream)   -- P.A.Semi » 01 led 2019, 19:21 
Návod na Vánoce, Identita P.A.Semi, tady, nedělám reklamu, Česky, Mystický Jazyk, Dvojsmyslů, micro-
Chimerické jméno, Inteligentní, Estetickýá, Zkratky, KMVP, jed 9:19 je genetický, v USA je Pat Moci, 
micro-Chimerické jméno, není jenom Genetika, souvislosti, naše, cizím, Vraťte nám ale Svaté Pluky !, 
« https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words, white supremacist, The Order, Dýchají Spolu, 14, 
Legendy ale Učí a Programují Společnost do Široka., Vytvoří Kolektivní Adresu, Celospolečenský 
Symbolický Spam 

• (stream)   -- P.A.Semi » 01 led 2019, 21:20 
1e9, jako Lidi Kolektivně jsme Lepší než Stroje, Stroje se sice Nemilují, ale Používají, Nikdo Není 
Neomylný, πα, 19 11, s loučemi, svítit, Dobrá Láska, Jan Hus je především Církevní Důkaz, Omylnosti 
Církevních Koncilů, RT, Podmínkou Smíru, Breath Together, Church of Philadelphia, Synagogue of Satan 

• (stream)   -- P.A.Semi » 01 led 2019, 22:29 
Cikán, se šmejdy je v tom problém, k těm mystickým divadlům, vyhnat migranty zpátky, Pekařka, 
záznam poznání 

• (stream)   -- P.A.Semi » 01 led 2019, 22:50 
vnímat internet kolektivně v časové ose, kolektivně shodnou ve svém stavu, ale pak vládnou počtem 
židlí, BBC, daň z reklamy, prodávat pohled, vývěsní štít, krádež pozornosti, Obchod s drogami, špinavý 
feťák, živý příbalový leták, stopem 

• (stream)   -- P.A.Semi » 01 led 2019, 23:22 
Informačně Technologičtí Lidé, Duchovní Lidé, Ateismus, řešení Otázky Ateismu a IT, Marxismus 
Ateismus, Jacob, dva Týmy, Já Tu Jsem Demonstrace, Závažná Svědectví, Informovaný Názor, Návrhy 
Řešení, urazit, pyšní, YouTube, Malá čísla, adresa, nevsadíte, znamení na čele, Aktualizace, může 
Bodnout, Antiviry před Kolektivními viry, Individualizovaný Virus, věříte, Značku, Seriózním Značkám, 
Státní Správu, Čína tu nebodne lidi Kolektivně, Robustní, radím zákazníkům, Titul, pane Inženýre, 
Nesnižovat je Ani V Myšlenkách, nestudovali větu, v Myšlení, Slovy i Skutkem, Všechny Útočné Války, Já 
a Kočky, Vrchní Kocour poroučí, Tohle nikdo číst nebude, stream 

• (stream)   -- P.A.Semi » 02 led 2019, 00:04 
nevěřte, očkování proti Lži, jen vysvětluji, Voldemort, Pýcha, způsobující zděšení, nejdůležitější kouzlo 
číslem, 14!, Přežijte!, ženy, reklama na konopí, Kámen Mudrců - Voldemort je Pýcha, Hlína je Poklad 
Milénií, Černý Klobouk a Pýchu, dívat očima druhých lidí i na sebe, Harry Potter je především Karikatura 
Učitelů, Židi a židi, dýchají spolu, Pratchett, konopí k rekreačním účelům 

• (stream)   -- P.A.Semi » 02 led 2019, 01:27 
eRecept, 64, Vyžene Migranty zpátky do Afriky, podobenství, Tolerance, Rozumně Použitá Drzost s 
Citem, uplne vevnitr, jsme vsichni uplne bili, ale kazdy jsme tam jiny, Vypravim, Vietnamský obchodník, 
Anonymous, každý je někde domorodec, z chemické školy, konopí v Amsterdamu, Coffee Shop 
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• (stream)   -- P.A.Semi » 02 led 2019, 02:32 
injekční drogu, zlá droga, dělá z lidí Upíry, v Afghánistánu jako ráji drog, Populační Zbraň, Maria Butina, 
MBS, PayPal, pohladit, není zločin, kampaň #MeToo, Sibiř, časový plán, Problém Saudské Arábie, bio-
etologii, Patriarchát je, Láska Mužů k Ženám, #MeToo is dangerous, Hvízdání, Spravedlivý, Trestá 
Přiměřeně, aby svědomí převládalo nad chtěním, Církev, Fórum 

• (stream)   -- P.A.Semi » 02 led 2019, 03:15 
Obamacare, Startup, Ruský kosmický výzkum, Yarovaya law, Tucker Carlson, Melania Trump, Political 
correctness could destroy passion, MBS, Soyuz, Maria Butina, Nancy Pelosi vs Trump, Zrychlený 
Populos, diplomat zpravodajské bezpečnostní služby, Ashkenazi, Bibličtí židé, jsou možná Kurdové, EET, 
eRecept, Izrael, Mládí, Startup, Zbraně, Election collusion, Orthodox, Krymea, Nuclear weapon treaties, 
nuclear power plant staff, Israel-Palestine, Anonymous 

• (stream)   -- P.A.Semi » 02 led 2019, 03:46 
taking a knee, Bush funeral, 14, Dalajláma, vrácení nesplatitelných dluhů, Frisbee, Odposlechy telefonů, 
Anonymous, Ištván-vs-Nagyová, zneužívat tělesný kontakt, krásné encyklopedie, Wikipedii, Orbital 
resonance, Soros, rodiče dětí 

• (stream)   -- P.A.Semi » 02 led 2019, 04:08 
hra, pro, Filosofy, R.Steiner, NIAC Catastrophic Power Outage Study_508 FINAL, « www.dhs.gov, o, 
lásce, fórum, pro filosofy, osmidenních, Princip rodinných vztahů, v naší vesnici, v Praze, kapitalistická 
předměstí, Kolektivizace, Rozorání Meze Rolí, vybere, život obětuje, Plankton 

• (stream)   -- P.A.Semi » 02 led 2019, 06:04 
« první část, « druhá část, « třetí část, « Další list, druhy Lásky, Eros, Filia, Agape, Sedm ctností, 
« cs.wiki/Sedm_ctností, « wiki/Seven_virtues, Pokora, Štědrost, Přejícnost, Trpělivost, Cudnost, 
Střídmost, Činorodost, myšlením, slovy a skutkem, sedm chyb, « wiki/Sedm_hlavních_hříchů, 
« wiki/Seven_Deadly_Sins, Pýcha, Pyšný Pedagog, Lakomství, Závist, Hněvivost, Smilstvo, Nestřídmost, 
Lenost, Nevěra, zakázáno, pracující u počítače medituje ve stoje, Yandex, k energetice, k Akademické 
Svobodě, Zákaz Propagandy, na blízkém východě, Katalánsko, D.J.Trump, V.V.Putin, dvě funkční období, 
Služba Bohu a Lidu, Vládce bez Svědomí, consumerism, Dva Sloupy 

• Dovětek...   -- P.A.Semi » 03 led 2019, 05:39 
otroci, co stavěli pyramidy, dávám ale nenutím rady do života, to z Lidství nejlepší - péče o děti a radost 
z nich, z pěti programátorů tři katolíci, dělat IT a být křesťan se nevylučuje, hudbu, copyright, malíř, 
manuálně, obrazy, «(img), « větší verze, « Inequal, « s popisem, Kámen Mudrců, Duchovní Zlato, 
Kámen Mudrců, Pýcha je Zlý Čaroděj, Ráj na Zemi, do Pekla na Zemi, sci-fi, půst, Ramadán, druhy těl, 
Biologické, Psýché, Logos, Astrální, Žena, Psýché nad Logos, Muž, Logos nad Psýché 

• Komentáře - spíš o principech než události...   -- P.A.Semi » 04 led 2019, 01:52 
trest smrti, « China’s ‘Jack the Ripper’ executed for rape & murder of 11 women and girls, « 1 killed, 
16yo attacker arrested after stabbing at Scientology HQ in Sydney, sadista, kapsář, znásilní, partyzán, v 
afektu, omylem, « 1 dead, 100+ wounded in clashes sparked by dispute over   women’s access to temple   
in India, Communist, Marxist, Pussy Riot, « rovnoprávnost, « Arrest of Yellow Vest leader Drouet 
slammed as ‘abuse of power’ & ‘dictatorship’, « ‘Don’t try this at home!’ Netflix warns viewers about 
imitating blindfolded Bird Box stunts, « fotografka, « Sověti byli v Afghánistánu, « Comedian Hasan 
Minhaj slams Netflix for censoring him in Saudi Arabia over Yemen criticism 
 

• IT poznámka ...   -- P.A.Semi » 05 led 2019, 05:15 
« Vojtech.Pikal, « ↑, vlastní Router, port-forwarding, spojení z domácího na firemní počítače, FTP server, 
fixní IP adresu, « https://ip-adresa/cesta, vlastní certifikát, man-in-the-middle attack, hacker je šmejd 
mazanej, Clinton, « Časopis Lípa, « Lípa 02/2018, Karel Sýs, Vlastenci, 911, Nový Prostor 
 

• Náhled: Obrazová příloha a daší komentáře...   -- ? 
obrazová příloha, « InformationLiberation, «(img), « Habitat, « Habitat destruction, « invasive species, 
South Africa, popírají, « viz, « svědčí, « wiki, broader crime problem, třetina, « Google, « Yandex, 
« Trump orders investigation..., « Zimbabwe, « Principal component analysis of human genetic diversity, 
« polygenní dědičnost, Kolektivně, «(img), « příloha, « index, WWIII, « zdroj, « podrobnosti, Luciferiáni, 
o třech králích, « Я, « A, « J, « Talmud, « Chazarové, « čtvrtý král, Média, Důvěryhodnost a Čest se 
lehko ztrácí a těžko znovu nabývá, « Viriculture, důvěryhodné, považuji, RT, nedůvěryhodné považuji, 
« fanatické, « udavačství, Hybridní Hrozby, Novičok, « B.N. lže, « o Iránu, hrozbu chemických zbraní v 
Sýrii, ospravedlnit desinformaci, « článek, destabilizovat Evropu, může zhoršit nebo zlepšit, Huawei, 
Jógu, « souvisí 

• Odkaz na zkompletovaný dokument, obrazová příloha zde chybí...   -- P.A.Semi » 08 led 2019, 02:53 
označena za desinformaci, Focus VM, Donald Trump, Krym, Hitler a napadení Polska, Evropská 
koncepce, Ruské desinformace, na Ukrajině, jihádisti ISIS z Čečenska, autoritativní režimy, čínské učení 
do svého, « viz, dost podstatné, « aktuální, « původní, « Evangnet 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- Nový Lukas.Blazej » 08 led 2019, 11:37 
« pracovním nástrojem České pirátské strany, « vlastní webovou stránku 

• Re: [odděleno] Úvahy a komentáře   -- P.A.Semi » 09 led 2019, 06:45 
« Lukas.Blazej, « ↑, « pracovním nástrojem České pirátské strany, « 13.5žKMM, « S.J., « Talmud, « na 
obálce, « říct, « jihádisti, « ISIS, « na Ukrajině, « Nigel Farage, « zmiňuje OSF, takto používat fórum 
není slušné, neotravoval cizí diskusi, Fórum je základem Demokracie, « L., « P., použil k otevřené 
proklamaci, « je 
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• Errata, doplňky...   -- P.A.Semi » 14 led 2019, 23:48
Noam Chomsky, znásilnění, « 96454454, nikdy neuhodil ženu rukou, « HE, « GR, « CFS, « Obchod 
s     Orgány  , Bič na vyhnání Kupčíků z Chrámů Informací, Climate Change, « viz ukázku, větší problém 
Sucho než Teplo, « NoTricksZone, « Tallbloke Talkshop, Orbán, přesčas, chválit ženy, starají o děti, 
homeschooling, dispute, svobodu slova na internetu, Controversies, micro-chimeric DNA, « troll, « i bez 
dítěte, « zcenzurovali, Pirátům, Liberální, « Prezident, « Churchill, Copyright, Knihu, na Hudbě, 
« EU, Akademická Svoboda, Akademická Zodpovědnost, Zákaz Politické Propagandy, 
« wiki/2017_Berkeley_protests, China, Konkurence, Odduchovnění, Huawei, « Princeznu Huawei, zadní 
vrátka, Demokracie, Autonomii Regionů, Konopí, Psýché vs Logos, Carol J. Baker, « viz text, « viz video, 
Brady, « CETA, Trump zachránil před smlouvou TTIP, Alkohol, « významná, vinný střik, 
« vodka, « rozšířili, « židi, pivo, ředit vodou napůl, koho mají rádi v hospodě, toho nemají rádi doma, 
čaj, pane Ježíši Kriste, « English Abstract 

• Náhled: Kořen Zla Západu - Pardon, Cease and Desist...   -- ? 
nejhorší kořen Zla, « kuličkovou, « propiskou, « šedé kostky, « Holocaust Cult, « Psalm 135:15-18, 
« Nazi Germany 1942 and Israel 2012, enshrine, « Holocaust Remembrance - What's Behind The 
Campaign?, « Uskujnik, « DIA-287, « better ISIS than Iran, « vysvětlení, « 6millionfairytale, « viz, « viz 
1, « 2, « viz, « Bar Kokhba revolt, Theodor Herzl and World Zionist Congress, « Rabbi Stephen S. Wise, 
« Jewish Agency of World Zionist Organization, « wiki, « Kristal Nacht, Hlavní chyba nacionalismu je 
otočit ho ven proti sousedům, « Taktika spálené země, « Rabbi, « Michael, « Dov, « Weissmandl, 
« 600,000,Odpuštění, Kult Judaismu,Menorah Chanukkah, « anti-vánoce, Lucifer, « Purim, « vyvraždění, 
pomsta, Pascha, zmrzačení, « Kol Nidrei, « Yom Kippur, worshipping a gold, atoned for their idolatry, 
God forgave, blood from sacrificed animals, « odkaz, Luciferiáni, « Illuminati, « Illuminati, Luciferian, 
« FreeMason 

• Další komentáře - anti rasisté, propaganda, cenzura...   -- P.A.Semi » 19 led 2019, 19:14 
« Úvahy a Komentáře..., « Úvahy a Komentáře..., nejhorší kořen Zla, « Propaganda, « Integrity 
Initiative, « Někdo, « přeci, « Medium.com, « Moon of Alabama, « CyberGuerilla, « part 2, « part 3, « 
Česká Média, « Jakub Janda, « Evropské Hodnoty, « NewsGuard, 1984, pomluva bez důkazů, zneužití 
Monopolu, názory, fakta, třeba Google(?), prýRT, ovlivňují volby, Atlantic Council, Integrity Initiative, 
Hlas Ameriky, « fake Russian bots, « ví leckde, CNN, Amazon, Hillary Clinton, CNN, « white privilege, 
úspěch a zároveň nesprávnou barvu kůže, Crime Syndicate Mafia, poroba světlého Lidu, Kriminálů v 
USA, « otrocky využíváni, světlí-temní, « People of Light, « N-Word, « Google, « Yandex, 
« DuckDuckGo, špatné na Google, Youtube, « hledání videa Ann Coulter, anti-racists, « Julian von Abele, 
« James Watson, « Race Facts, « muži, « ženy, « Steve King, « zeptat, « vědec z CERNu Strumia, Tim 
Hunt, « Diversity manifesto, « Brendan Eich, « Mozilla Chairwoman, « shirt offended feminists, « kosher, 
rasistická kritéria, ethnický kartel a genderovou ideologii, « gender ideology, « Gender ideology harms 
children, « Better be far right, « than far wrong, « Soros - OSF, « CANVAS, « Canvas, « Otpor/Canvas, 
pozor na lháře jako CANVAS a OpenSociety, OpenSociety, Rozvaliny a Zaslepenost, z vás dělají, 
« žoldáky, « ABB, « David Duke, text was written by an evil liar, « E.H., EK, Brexit, « Byrokrat, « Moses 
Mordecai Levi Marx, « bureau, EU není Demokracie, ale Byrokracie, gangster, EK, nevolená, « vyhlášky 
o pěstování zelí, CETA, proti nám, ne-politický kněz, « reklamu na orbit, Krádež Oblohy, « Outer Space 
Treaty, ukrást Noc, « Year without summer, jaderné zbraně na oběžnou dráhu, « politické procesy 

• Poznámky, co jsem tu vynechal...   -- P.A.Semi » 19 led 2019, 19:18 
« Pride, « LGBT, « o LGBT a Feminismu, « o cudnosti, « o Smilnici, « Individualism, « k Teologii, 
« Betlémský a Zbavitel, « na obhajobu Církve, « Zj13, « o Migrantech, « Migraci a Kolektivismu, « Naše 
násilí a vaše násilí, « Význam Vyznamenání 2016, « zkrácená verze, « rozdíl mezi hrdostí a pýchou 

• Poznámky...   -- P.A.Semi » 21 led 2019, 07:59 
Zkorumpovaná WHO, Očkování a Epidemie, Microcephalie, Virus Zika?, Prenatální Očkování je 
Nebezpečné, zalžou, « Vaccines, « nebezpečná Perzekuce Vědeckých institucí, « Vědci z Itálie, 
Chudoba?, « stěžují, otrokem věcí a luxusu, Luxus zdeformoval a zhýčkal, hýčkáním se kazí děti, 
« Sponzorován, « USA je Oligarchie, « ne Demokracie..., Socialismus skončil, Závist, Lži, « Lípa 1/2015, 
Lenost, OSN, mezi národy, zlý dráb nad národy, Kosher Kabbala, přijatelný, konspirující, přijmutí, 
spoutání, dýchat spolu, Gambling, « Crime Syndicate Mafia, « Vrchní Účetní, « obvyklou? ethnicitu, 
« Yakuza, « jewish, « Orthodoxní názor na LGBT, Perverzní ať se stydí v soukromí a ať nekazí naše děti!, 
« LGBT, « LGBT a Feminismus, 5 Solas, Sola scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solo Christo, « Illuminati, 
Lurianic Kabbalah, direct intercourse with God, sin impossible, believed carnal desires could be indulged 
in, and other sinful actions committed freely without corrupting the soul, Ignatius of Loyola, « 
Alumbrados, Jezuiti, « Luther, « obchodoval, « s otroky, « P-o « průmysl, « Hœllywood, « Feminismus, 
« Transgender, sola fide, Soli Deo gloria 

• Re: Errata, doplňky...  -- Martin.Kucera » 21 led 2019, 10:08 
 « P.A.Semi, « ↑, Pirátům, Liberální 

• Závěr...  -- P.A.Semi » 21 led 2019, 13:04 
« 477, « 485, « QED, pohlédl Hospodin na Duch a jeho dar, na Vlastnictví a na jeho dar nepohlédl, 
« Mít a Být, « dříve 

Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany str. 246  
 

https://duckduckgo.com/html/?q=MDt+B%FDt
http://pialpha.cz/DalsiList/485.html
http://pialpha.cz/DalsiList/477.html
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=599674#p599674
https://forum.pirati.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&
http://pialpha.cz/LGBT/index.html#jtrans
http://pialpha.cz/LGBT/index.html#jfeminism
https://duckduckgo.com/html/?q=How+jewish+is+Hollywood
https://davidduke.com/jewish-professor-boasts-of-jewish-pornography-used-as-a-weapon-against-gentiles/
https://duckduckgo.com/html/?q=Jewish+porn+site:davidduke.com
https://davidduke.com/jewish-role-african-slave-trade-highlighted-new-dutch-jewish-book/
https://duckduckgo.com/html/?q=Jewish+slaves+america+site:davidduke.com
https://duckduckgo.com/html/?q=Luther+Lurianic
https://en.wiktionary.org/wiki/alumbrar#Spanish
https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/terrorism_illuminati.pdf
http://pialpha.cz/LGBT/index.html
https://russian-faith.com/here-are-russian-churchs-answers-typical-pro-gay-arguments-pt-1-n1130
https://duckduckgo.com/html/?q=Yakuza+Jewish
https://311truth.wordpress.com/2014/01/16/japan-limiting-israeli-visas-to-keep-israeli-mafia-out/
https://duckduckgo.com/html/?q=Mafia+Jewish
https://en.wikipedia.org/wiki/Meyer_Lansky
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Crime_Syndicate
http://www.vybornarodnikultury.cz/casopis-lipa/lipa-1-2015/
https://www.commondreams.org/views/2014/04/14/us-oligarchy-not-democracy-says-scientific-study
https://duckduckgo.com/html/?q=USA+Oligarchy+not+Democracy
https://web.archive.org/web/20170610214629/https://www.motherjones.com/politics/2010/10/congress-corporate-sponsors/
https://www.rt.com/russia/449026-russians-ussr-collapse-shameful/
https://lifebiomedguru.files.wordpress.com/2018/02/ijvv-04-00072.pdf
https://web.archive.org/web/20190108164008/https://neonnettle.com/news/4475-scientists-evidence-seized-after-they-prove-vaccines-cause-autism
http://pialpha.cz/vaccines.html
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11449
http://pialpha.cz/Vyznam_vyznamenani_161105g_Short.html
http://pialpha.cz/Vyznam_vyznamenani_2016.html
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11402
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11402
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11407
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11404
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11512
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11389
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#12051
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11514
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11448
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11409
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#12017
http://pialpha.cz/LGBT/index.html
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11380
http://pialpha.cz/Evangnet_Talk1809.html#11446
https://www.cd89.cz/reznik-versus-adam-bartos
https://en.wikipedia.org/wiki/Year_Without_a_Summer
https://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Space_Treaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Space_Treaty
https://www.rt.com/news/448944-russian-startup-orbital-billboards/
http://www.google.cz/search?q=desatero+?3%BAstava+vyhl%C3'1%C5'1ka+o+p?stov%C3'1n%C3'D+zel%C3'D
http://www.google.cz/search?q=desatero+?3%BAstava+vyhl%C3'1%C5'1ka+o+p?stov%C3'1n%C3'D+zel%C3'D
https://en.wiktionary.org/wiki/bureau
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion03.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion03.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucracy
http://www.informationliberation.com/?id=59674
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Duke&oldid=876950163
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_B._Barto?5'1&oldid=16598709
https://www.theburningplatform.com/2017/09/02/a-word-to-the-wise/
http://1389blog.com/2013/11/20/wikileaks-soros-us-government-funding-for-otporcanvas-activists-who-overthrew-slobodan-milosevic/
https://duckduckgo.com/html/?q=Canvas+Soros+-OpenCanvas
http://canvasopedia.org/academic-programs/
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/gender-ideology-fiction-could-do-real-harm
http://www.google.cz/search?q=Better+be+far+right+than+far+wrong
https://www.reddit.com/r/The_Donald/comments/6onutb/better_to_be_farright_than_far_wrong/
http://pialpha.cz/260000006F5D90A29CC_Gender_ideology_harms_children.jpg
http://pialpha.cz/260000006F5D90A29CC_Gender_ideology_harms_children.jpg
https://duckduckgo.com/html?q=gender+ideology
https://archive.4plebs.org/pol/post/195483629
https://archive.4plebs.org/pol/post/124584163
https://blog.mozilla.org/blog/2014/04/03/brendan-eich-steps-down-as-mozilla-ceo/
https://duckduckgo.com/html/?q=mozilla+ceo+brendan+eich+support+proposition
http://www.google.cz/search?q=Google+Diversity+manifesto
https://www.rt.com/news/440067-strumia-cern-women-physics-bias/
https://www.foxnews.com/politics/steve-king-will-face-disciplinary-action-for-white-supremacy-comments-gop-leader-mccarthy-says
http://www.informationliberation.com/?id=59675
http://brainblogger.com/2015/01/13/mars-vs-venus-differences-in-male-and-female-brains/
https://duckduckgo.com/html/?q=male+female+neural+connection+hemisphere
https://diskuter.wordpress.com/2017/08/04/politicky-nekorektne-o-teme-iq-3-cast-prednaska-profesora-rushtona-o-inteligencii-a-kriminalite-cernochov/#comment-1082
http://www.informationliberation.com/?id=59667
http://www.informationliberation.com/?id=59541
https://www.informationliberation.com/?id=58946
https://www.quora.com/Why-should-I-use-DuckDuckGo-instead-of-Google/simple_answer/Gabriel-Weinberg?pa_story=MTA0MDcyNjUzOTE4NjMzMzMzM3wyMTExMDYyMzMzMDQ2NTd8MA**
https://yandex.ru/search/?text=jewish+genocide+celebration+hanukkah+pascha+menorah
http://www.google.cz/search?q=jewish+genocide+celebration+hanukkah+pascha+menorah
https://duckduckgo.com/html/?q=Trump+N+word
http://www.informationliberation.com/?id=58576
https://duckduckgo.com/html/?q=USA+prison+labor+white
https://www.rt.com/usa/448902-white-privilege-black-radio/
https://duckduckgo.com/html/?q=New+Knowledge+Russian+Bots
https://www.rt.com/op-ed/447630-russian-bots-new-knowledge/
http://www.informationliberation.com/?id=59665
https://duckduckgo.com/html/?q=Evropsk9+hodnoty+aktivist%E9+propaganda
https://duckduckgo.com/html/?q=Jakub+Janda+Pornoherec
http://www.google.cz/search?q=Integrity+Initiative+site:cz
https://web.archive.org/web/20181214202251/https://www.cyberguerrilla.org/blog/operation-integrity-initiative-british-informational-war-against-all-part-3/
https://web.archive.org/web/20181222152153/https://www.cyberguerrilla.org/blog/operation-integrity-initiative-british-informational-war-against-all-part-2/
https://web.archive.org/web/20181105150229/https://www.cyberguerrilla.org/blog/operation-integrity-initiative-british-informational-war-against-all/
https://www.moonofalabama.org/2018/12/the-strange-mind-of-christopher-nigel-donnelly.html
https://medium.com/@tomsecker/was-the-integrity-initiative-behind-the-salisbury-poisoning-ad5e1269b258
https://duckduckgo.com/html?q=Integrity+Initiative+-"Question+More"
http://www.google.cz/search?q=Integrity+Initiative+-"Question+More"
https://www.rt.com/news/447256-integrity-initiative-psyops-establishment-media/
https://www.rt.com/news/447256-integrity-initiative-psyops-establishment-media/
https://www.rt.com/op-ed/448689-integrity-initiative-propaganda-media/
http://pialpha.cz/Uvahy_a_komentare__P.A.Semi__Forum_Piratske_strany_1812-1901.html
http://pialpha.cz/Uvahy_a_komentare__P.A.Semi__Forum_Piratske_strany_1812-1901.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_en.html
https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_illuminati.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_illuminati.htm
https://www.history.com/topics/holidays/yom-kippur-history
https://duckduckgo.com/html/?q=Yom+Kippur+Kol+Nidre
https://duckduckgo.com/html/?q=Purim+Mordechai+murder
https://www.gilad.co.uk/writings/2018/3/2/purim-special-from-esther-to-aipac
https://www.vox.com/2014/12/16/7401473/hanukkah-history
http://web-old.archive.org/web/20150205172435/http://www.tzemachdovid.org/gedolim/jo/tpersonality/rweissmandl.html
http://www.nadhlad.com/content/historia-jedneho-cisla
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Dov_Weissmandl&oldid=724850642
http://web-old.archive.org/web/20120210150754/http://www.jewsnotzionists.org/pleasignored.html
https://radicalrevival.wordpress.com/2012/03/16/cislo-6-milionu-aneb-tak-sel-cas/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Taktika_sp?3'1len%C3'9_zem?
https://thesixmillionfactorfiction.blogspot.com/2018/01/chapter-1-nazis-and-zionists-before-war.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_bombing_debate
https://web.archive.org/web/20160706043434/http://wymaninstitute.org/special-reports/WymanAuschwitzReport2012.pdf
https://www.liveleak.com/view?t=0ba_1430022407
http://renegadetribune.com/wp-content/uploads/2015/09/six-million-Bar-Kokhba-revolt.jpg
http://www.renegadetribune.com/the-six-million-myth/
https://thesixmillionfactorfiction.blogspot.com/2018/01/chapter-2-number-of-jews-under-nazi.html
http://thesixmillionfactorfiction.blogspot.com/2018/01/chapter-1-nazis-and-zionists-before-war.html
http://thesixmillionfactorfiction.blogspot.com/2018/01/chapter-1-nazis-and-zionists-before-war.html
https://antizionistleague.com/tag/nathan-birnbaum/
https://6millionfairytale.wordpress.com/
https://wideawakegentile.wordpress.com/2014/06/28/holocaust-gematria-the-kabbalah-and-the-significance-of-six-million/
https://duckduckgo.com/html/?q=Israel+better+ISIS+than+Iran
https://wikispooks.com/wiki/File:DIA-287.pdf
http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/kagan.pdf
https://rense.com/general69/holbe.htm
https://rense.com/general69/holbe.htm
https://www.whatreallyhappened.com/IMAGES/GazaHolo/index.html
https://www.evangnet.cz/bible?b=z135 ?15-18
http://ccfiile.com/The_Holocaust_Cult.html
http://www.google.cz/search?q=grey+cube+occult
http://www.google.cz/search?q=Anne+Frank+Industry+ballpoint+pen
https://www.quora.com/Why-do-people-believe-that-Anne-Franks-diary-is-a-fake
http://pialpha.cz/Musing_and_Comments_P.A.Semi_1812-1901_Eng_Abstract.pdf
https://thejewishweekly.com/secret-jewish-history-vodka/
https://web.archive.org/web/20140313095656/http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/165467/jews-and-booze
http://www.google.cz/search?q=Russian+vodka+jews
http://pialpha.cz/1480029071784_What_countries_lead_the_world_in__small_8b.png
http://pialpha.cz/Vyznam_vyznamenani_2016.html#CETA
https://www.youtube.com/watch?v=sttSh4FDgB0
https://web.archive.org/web/20180113003325/https://www.infowars.com/professor-well-just-get-rid-of-all-the-whites-in-the-united-states/
https://en.wikipedia.org/wiki/Meng_Wanzhou
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Berkeley_protests
http://pialpha.cz/svoboda_slova_2.html#cenzura
https://winstonchurchill.org/resources/quotes/quotes-falsely-attributed/
https://vimeo.com/132073525
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Microchimerism&oldid=527074999#Microchimerism_and_disease_within_the_context_of_a_tripartite_conflict
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16084184/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16084184/
https://archive.4plebs.org/pol/post/195487225
https://tallbloke.wordpress.com/
http://notrickszone.com/
https://www.rt.com/usa/436835-aerosols-earth-flow-nasa/
http://www.google.cz/search?q=Israel+Organ+Trafficking
http://www.google.cz/search?q=Israel+Organ+Trafficking
https://www.rt.com/news/448683-indigenous-baby-seized-canada/
http://pialpha.cz/Dict_Str_IPD_GR.html
http://pialpha.cz/Dict_Str_IPD_HE.html
https://archive.4plebs.org/pol/post/96454454

	Úvahy a komentáře - P.A.Semi 2018/12 - 2019/01 - Fórum Pirátské strany
	Filosofické zamyšlení nad elektronickou státní správou
	Dovětek...
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	Bitcoin a certifikáty - další "filosofické zamyšlení"...
	Ještě k elektronickému podání...
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	Re: Člen Fóra...
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	Zastupitelská Demokracie - filosoficky...
	Průběžná Zastupitelská Demokracie - praktické řešení...
	Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...
	Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...
	Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...
	(dovětky)
	Re: Zastupitelská Demokracie - doplnění a poznámky...
	[odděleno] Úvahy a komentáře
	Digitální Squatter
	(digitalizace)
	(Babiš, Ekonomika, Média, Zdroje atd)
	(Informované Názory)
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	Komentáře k Událostem, nejen...
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	Fórum
	(Události - jen omluva), a Další ...
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	Komentáře k Událostem 19.12. - a další !
	Aktuální Suma...
	Re: Prodloužení možnosti podání elektronického daňového přiznání o měsíc
	(Vysvětlování, vyprávění...)
	(Omluva)
	(Dodatky)
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	(standby)
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	IT: odkazy na disk, IT crypto-vysvětlení...
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	(stream)
	Dovětek...
	Komentáře - spíš o principech než události...
	IT poznámka ...
	Náhled: Obrazová příloha a další komentáře...
	Odkaz na zkompletovaný dokument, obrazová příloha zde chybí...
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	Re: [odděleno] Úvahy a komentáře
	Errata, doplňky...
	Náhled: Kořen Zla Západu - Pardon, Cease and Desist...
	Další komentáře - anti rasisté, propaganda, cenzura...
	Poznámky, co jsem tu vynechal... 
	Poznámky... 
	Re: Errata, doplňky...
	Závěr... 
	Obsah 



