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Ka!d" jsme tu sám za sebe aneb jeden z nejv#t$ích
omyl% lidstva
Hodnocení u"ivatel&: 0 / 5 Hodno'te prosím Volby 5   Hodnotit

Zase se pou%tíme do troufalého tématu.
Kde berou Ti Bubláci tu drzost n!koho pou"ovat a vykládat jak se v!ci mají. No nic pustíme se

do dal#ího nelehkého úkolu. P$edem doporu"ujeme p$e"íst si "lánek „Pravd!podobn" ú#el
lidské rasy na této planet!“.

Jednou jsem (etl na internetu pojednání o zástupném vykoupení. Zástupn#m vykoupením
bylo my%leno, "e n$kdo p)ijde a „vyplatí“ otroka z otroctví. Pokud se tak nestane, tak se musí
otrok „vyplatit“ sám nebo p)ijít na jin# zp&sob jak se zbavit otroctví (vysvobodit).

Obdobn$ se dá chápat i biblick# p)íb$h Je"í%e, kdy Je"í% vykoupil v%echny h)íchy lidstva a
otev)el cestu k Bohu.

Ale co kdy! to mohlo b"t i jinak
Co kdy" Je"í% p)i%el s návodem (nápov$dou) jak utéct z p)ísn$ st)e"eného v$zení, ale utéci
musí v$zni sami (jaksi je nemo"né, aby utekl za v$zn$ Je"í%). Jenom"e Je"í%e p)i této diverzi
chytili a uk)i"ovali – m$l pouze omezen# (as jak p)edat co nejvíce „nápov$dy“, ale nápov$da
vzala za své a byla zmanipulována, tak aby se „HLUPÁK“ nedovtípil.

Co kdy" biblické vyhnání z ráje bylo odchodem z ráje (mo"ná nerozvá"n#m na základ$ zlákání)
a ne vyhnáním. Kdy" je vypráv$no o vyhnání z ráje lehce m&"e b#t apelováno na EGO a pocit
k)ivdy – „Kdy% m!li vyhnali a necht!jí m! tam, tak co bych se tam vracel“.

Co kdy" je návrat do ráje zakázán resp. znemo"n$n. Znemo"n$n pomocí p)ehr%le r&zn#ch
nástrah alias nabídek, kdy jsou p)edkládány varianty nabídek s tím fíglem a' si vyberete
kteroukoliv variantu v"dy volíte %patn$ (ve smyslu vysvobození).

Krásná ukázka

Krásná ukázka byla ve filmu Matrix Reloaded, záv!re"ná scéna, kdy si musí Neo vybrat. P$ed

v&b!rem je mu nastín!na problematika mo%nosti volby a"koliv úrove' volby je minimální. Dále je

Neo upozorn!n na problematiku emocí (vlastních ne emocí druh&ch) je% jsou navr%eny k

p$emo%ení logiky a úsudku, k zaslepení jasné pravdy. Je upozorn!n na dvojakost soucitu a na lásku.

Figury jsou rozestaveny a Architekt za"íná gambitem. P$ednastaví Trinity (ta je v ohro%ení) a vyvolá

stres, ten má za následky zast$ení úsudku emocemi a zv&#ení mo%nosti #patné volby. Fígl je v tom,

%e p$edem dostal Neo na v&b!r ze dvou variant, které jsou nev&hodné (Dve)e vpravo vedou ke
Zdroji a záchran$ Sionu. Dve)e vlevo vedou k ní (Trinity) do Matrixu a k zániku lidské rasy.) a v

obou p$ípadech vyt!%í Architekt. Je pravda, %e druhá varianta je mén! v&hodn!j#í pro Architekta,
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ale stále znamená vít!zství. Vlivem stresu (vyvolání pocitu nedostatku "asu), kdy% je Trinity v

ohro%ení; pozn. autora opravdu geniáln! rozehraná partie, pat$í mu m(j obdiv; se zvy#uje

Architektova #ance na Neovu #patnou volbu. P$ipomínáme, %e dve$e vlevo nebo vpravo jsou #patná

volba (jak se následn! ukázalo), zde je krásn! vid!t jak má Neo na v&b!r a zárove' nemá. Existuje

t$etí mo%nost a vlastn! spousta dal#ích mo%ností, jenom%e na anal&zu t!chto mo%ností je pot$eba

"as a ten Architekt chytr&m tahem s Trinity Neovi vzal. Neo se rozhodl jak se rozhodl, v&sledek

známe. Lidé si vybojovali drobn& ústupek – „Pokud budou chtít“ viz. konec t$etího dílu, ale z(stali

dále otroky Matrixu. Co by se stalo, kdyby nap$. Neo zabil Architekta o tom m(%eme polemizovat,

ale to není ú"elem tohoto tématu.

Film Matrix jsme pou"ili pouze jako p)íklad pro objasn$ní problematiky. Pro( slo"it$ vym#%let
n$jak# p)íb$h, kdy" je dobr# p)íb$h po ruce. Nejedná se v "ádném p)ípad$ o v#klad v#znamu
filmu.

Problém Vyvoleného
Problém Vyvoleného, zástupné vykoupení, tím, "e p)ijde n$kdo a vysvobodí nás, je hol#
nesmysl a jenom uvádí do pohodlné iluze ned$lat nic a po(kat a" nás n$kdo osvobodí. Jedin$
kdo se m&"e osvobodit je ka"d# sám za sebe. Jedin$ ka"d# sám za sebe se m&"e postarat o
to, aby proz)el (ve smyslu poznání), aby poskládal mozaiku a hlavn$, aby „zdrhnul“.
Problematika Vyvoleného je zjednodu%enou onou zodpov$dností a soucitem za v%echny
ostatní, kte)í „musejí“ (proto"e cht$jí – je to pohodlné) (ekat, a" je n$kdo vysvobodí. V p)ípad$
selhání vyvoleného musí zákonit$ dojit k likvidaci (vymazání) ostatních a zapo(etí cyklu znova.
Pon$vad", kdyby k tomu nedo%lo, tak by zbylí poz&stalí po Vyvoleném mohli truchlit a
p)em#%let pro( mystérium nezabralo, kdy" m$lo zabrat a potom by se mohli chopit %ance
vlastními silami a to je ne"ádoucí, pon$vad" by zv#%ili %ance na úsp$ch.

Paradoxním faktorem, kdy" si vezmeme op$t za p)íklad film Matrix je agent Smith. Sv#m
rozhodnutím na konci prvního dílu zp&sobí Neo anomálii v Matrixu, která se za(ne vymykat i
samotnému Architektovi, která za(ne likvidovat v%echno, jak sv$t lidí, tak sv$t Matrixu.

Otázka je jestli ne%lo o dal%í gambit Architekta, jak vy)e%it otázku „prav#ch dve)í“ – zni(ení
lidské rasy. Oba protivníci Lidé a Architekt mají najednou spole(ného nep)ítele – agenta
Smíthe. Dojde k dohod$ a v p)ípad$, "e Neo usp$je, bude ukon(ená válka (otev)ená
konfrontace) a lidé dostanou mo"nost svobodn$ odejít, ov%em za p)edpokladu, "e budou
chtít odejít. A tak si Architekt mohl zajistit zdroj energie, Lidskou rasu a vyhnul se její likvidaci.
Te* u" sta(í ud$lat v%e proto, aby se lidem necht$lo dobrovoln$ odejít, a tak nastal nov# v$k
„nabídek“.

M%!e$ cokoliv
M&"e% cokoliv, sta(í si jen )íct, závislost m&"e b#t tak velká, "e jí nelze opustit.

Zkusím to na p&íkladu

Omezíme se na ostrov, na ostrov! jsou v!ze'ské komplexy, komplexy sestávají z blok( a bloky z

jednotliv&ch cel. Vy jako v!ze' si roz#i$ujete poznání jak zdrhnout, s rostoucím poznáním jste

nebezpe"n!j#í, máte v!#tí #anci na úsp!ch a sv&m p$íkladem m(%ete strhnout ostatní. Nabídnou
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Vám #éfa cely + v&hody, Nep$ijmete a roz#i$ujete dál své poznání a jste více nebezpe"n!j#í,
dostanete nabídku na #éfa patra, neberete a roz#i$ujete dál poznání (jak poskládat návod) a jste

stále nebezpe"n!j#í, nabídky jdou v po$adí, #éf bloku, #éf komplexu, #éf Ostrova. Ostrov je pro vás

znám& sv!t, nevíte co le%í za ostrovem ani zda le%í n!co za ostrovem, m(%ete se domnívat, %e le%í
n!co za ostrovem nebo tomu v!$íte. Berete funkci #éfa ostrova. Za"nete si prohlubovat poznání Jak

lépe #éfovat ostrovu z kozla se stal zahradník a oddan" p$isluhova# V%dce, p$edchozí poznání,

které vás vyneslo na post #éfa ostrova hodíte za hlavu, p$ejdete legendární „most zapomn!ní“

(p$ebují Vám EGO, v%dy) jste dosáhl/la obrovského úsp!chu – pouze zdánliv!!!!!).

Kdyby jste nep$ijal/la nabídku #éfa ostrova a roz#i$oval/la si p$edchozí poznání mo%ná by jste

zjistil/la jak se dostat z ostrova a dostal/la se z ostrova a zjistil/la co je za ostrovem. Tam by jste

také mohl/la zjistit, %e je pevnina nebo dal#í ostrov, kde je ráj a nepanuje tam V(dce, ale nap$. B(h.

M(%e existovat i n!co jiného co si prozatím nedovedeme p$edstavit (v!t#ina z t!chto kon"in si umí

p$edstavit Boha v Evropském stylu – p$ísn&, fousat&, pro#ediv!l& pán, ale hodn&; dost sarkasmu).

Magii provádí ka"d# pouze ku vlastnímu prosp$chu, teorie bílé a (erné magie je po)ádn#
blábol, jak zab)ednout do problematiky dobra a zla, které stejn$ je jedno a to samé. Viz. film
No(ní hlídka. Nicmén$ co je d&le"ité je, nemusím si vybrat mezi dobrem ani zlem (jak je to
)e(eno ve filmu No(ní hlídka), ale m&"u oba „dobro“ a „zlo“ brát jako spojence ve smyslu
získávání informací a jít vlastní cestou k...

Otázka je pro( potom p)ijímat nabídky, kdy" nakonec cesty (pokud tam dojdu) dostanu v%e
darem, t)eba i n$co navíc, (nebo mo"ná taky ne ... kdo ví?!) a to je ta pravá krása poznání
v$(ného studenta.

Lidi, p&esta'te se flákat a za(n#te u! n#co pro sebe d#lat!!!!!
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