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Vložil/a Pavel Kábrt, Čt, 08/23/2012 - 18:57

Re: Eva, já se s tebou nechci bavit :)
Napsal uživatel Eva dne Ne, 07/20/2014 - 11:31.
ad - Ale víš co nech to bejt, já stejně nečekám jak moc úpřímně a pravdivě by ses k tomu
vyjádřila kdybych měl s tím co jsem o tobě naznačil pravdu. Za sebe ti řeknu asi toto, kdyby
mi scházela žena v mém životě, mám jich kolem sebe dost a to pro mě i dostatatečně
sympatických na to, abych nějakou měl, kdybych chtěl, kdyby mi žena opravdu tak moc
scházela, já si ale zvolil život bez ženy, manželky.
Moje otázka je jasná a srozumitelná, k určitému témazu zde diskutovaného.
Téma: víra ve stvoření hotových forem/druhů.
Odklon debaty po sexistické linii nepovažuji za přínosný pro obsah diskuse, spíše to
ukazuje, po jakých cestách se ubírá Tvoje podvědomí, trefil jsi sám sebe. Mně nemusíš
vysvětlovat a zdůvodňovat, proč ses rozhodl tak, jak ses rozhodl, tohle téma je zde
absolutně mimo mísu. Samozřejmě z mé strany se nebráním naslouchání čemukoliv, cítíš-li
potřebu o tom mluvit, ale já zde svoje soukromí prezentovat nemíním.
ad - Já své pokrytectví přiznávám no co už, a víš co, možná je mi takto i lépe, ale
nezapomeň na to, že jako pokrytce vidím všechny, včetně tebe. Ty se sice k pokrytectví
hlásit nemusíš, ale to vůbec není nutné k tomu abys byla pokrytcem.
Ale ovšem, říká se tomu projekce. Vždyť jedno z hlavních přikázání Ježíšových zní: miluj
svého bližního jako SÁM SEBE. Když sám sebe vidíš jako pokrytce, pak zákonitě stejnou
optikou hledíš na ostatní.
Já si nemyslím, že jsi pokrytec, podle mého skromného náhledu Ti prostě jen trochu hráblo z
dlouhdobého pocitu abstraktní viny a nutkavé potřeby pokání, které gradovalo až k
sebetrýznění, sebemrskačství, potřeby žadonit o "vykoupení". Nejsi první ani
poslední...bohužel.
ad - A já jsem svým způsobem odpověděl, no co naděláš, jsem už halt takový, odpovídám
svým způsobem.
Ano, svým způsobem. Sdělil jsi mi, že strašně moc miluješ Boha a že bys Boha, který tvoří
evolucí, nikdy nepřijal. To je taky jádro Tvého zoufalého boje se sebou samým. Ty sis
vytvořil Zlaté Tele. A zuby nehty se Ho držíš a nechceš Ho pustit z náručí, aby se Ti
nerozbilo, protože jsi Tomu Teleti dal a obětoval úplně VŠECHNO.
ad - A já ti nechci a nebudu podruhé odpovídat to samé, věřím že na tom s chápáním nejsi
tak špatně, abys mojí odpověď nedokázala pochopit správně, ono je otázka zdali vůbec
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správně pochopit chceš?
Jistě, chápu Tě velmi správně. Viz výše.
ad - Tímto bych danou věc s tebou uzavřel, takže prosím, neptej se mě dále na to, na co
jsem už odpověděl, děkuji za pochopení.
Mě to, milý hochu, velmi zajímá. Takže se ptám znovu:
Věříš ve stvoření hotových forem/druhů?
Pokud ano, pak přece stačí odpovědět ANO. Proč se toho tedy tolik bojíš? Zlaté Tele Tě asi
bude mít rádo, dostaneš cukříček......
Nebo že bys přece jen odpověděl NE? Hmm......sice bys ještě nevyhrál válku, ale jednu
bitvu ano.
Držím Ti palce.
Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Štítky:
Fakta pro stvoření [1]
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