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

Eva, moje otázka je jasná a srozumitelná :)
Napsal uživatel Patrik (neověřeno) dne Po, 07/21/2014 - 17:58.
Moje otázka je jasná a srozumitelná, k určitému témazu zde diskutovaného.
Moje odpověď je sice trochu rozvitá ale rovněž srozumitelná, aspoň tedy pro toho kdo v ní
umí přijmout to co vní skutečně je, a nebude v ní hledat něco co v ní není.
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.
Já tou otázkou na tebe ani tak nechtěl odklonit diskuzi, jen mě toto u tebe napadlo, nu tak
sem se na to zeptal. Jelikož jsi na to zatím nijak konkrétně neodpověděla, a jen si otázku
přesměrovala na mě, tak to zatím vypadá že moje otázka není v tom na co naráží tak úplně
scestná.
Mně nemusíš vysvětlovat a zdůvodňovat, proč ses rozhodl tak, jak ses rozhodl, tohle téma
je zde absolutně mimo mísu.
Já sem to samozřejmě udělat nemusel, jen sem ti stručně odpověděl na tvoje přesměrování
otázky na mě, když byla původně směrována k tobě. Doufám že to stačilo k tomu abys
dokázala pochopit, že mi žena opravdu neschází, nebo jinak že necítím potřebu žít život s
ženou jako partnerkou. Věř nevěř ale jsem skutečně spokojený svobodný muž a nehodlám
na tom něco měnit. Jestli tohle dokážeš nebo nedokážeš normálně pobrat to už není moje
věc, víc se k tomu asi vyjadřovat nebudu.
Samozřejmě z mé strany se nebráním naslouchání čemukoliv, cítíš-li potřebu o tom mluvit,
ale já zde svoje soukromí prezentovat nemíním.
U mě je to že nežiji a nechci žít s ženou v podstatě normálně známá věc, aspoň tedy pro lidi
co mě znají, nijak to ve svém životě netajím, takže mi ani nedělá větší problém i zde toto
sdělit, a nemám ani nijak zvlášť potřebu o tom dále psát, pro mě je daná věc vyřešena,
takže naslouchat mi ohledně tohoto dále nemusíš, protože již nebude čemu. Nuže já jsem ti
odpověděl způsobem ze kterého by mohlo být normálně pochopitelné, že mně žena
opravdu neschází, to tvoje že jsem trefil sám sebe je v tomto případě mylné mínění, i když
mi to asi stejně nebudeš úplně věřit, ale to už pro mě není podstatné.
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.
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Když vidím jak něco funguje u mě tak to ještě zákonitě nemusím vidět u druhých, ono totiž
záleží na tom o co se konkrétně jedná. Co se týká pokrytectví, tak zde nemám pochyb o
tom že se v té či oné míře týká v podstatě každého člověka který dozrál do určitého stádia
života. Do toho stádia které mám na mysli jsi již určitě dozrála i ty, nuže tedy vítej mezi
pokrytci.
Já si nemyslím, že jsi pokrytec,
No tak v tomto případě myslíš jednoduše špatně, pokrytec jsem, a to že si to nemyslíš v té
skutečnosti že jsem pokrytec vůbec nic nemění.
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.
No vidíš, kdybys jen prostě přijala co jsem o sobě napsal, nemusela bys tu vytvářet ohledně
mé osoby tyto více méně mylné myšlenkové konstrukty. Tvoje myšlení a přijímaní toho co ti
někdo sděluje je asi nezřídka ovlivněno jakými si přijatými, naučenými myšlenkovými
postupy, představami, prostřednictvím kterých chápeš, přijímáš to co k tobě zvenčí
přichází, ovšem toto tvé chápání, přijímaní různých sdělení od různých lidí může být od
skutečnosti někdy dosti vzdáleno. Psychologie a její postupy mohou být často stejně
nepřesné, nespolehlivé jako samotné lidské myšlení.
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.
Sdělil jsem že věřím ve stvoření tak jak jej popisuje Písmo, že věřím v Dobrého Boha
Stvořitele, nikoliv řezníka, toto se pro mě osobně vylučuje s miliardama let trvající evolucí
nebo ať si to každý nazve jak chce, která měla probíhat způsobem jak je předkládána.
Jednoduše nelze rozumně věřit oběma záležitostem současně pokud jsem s nimi dobře
obeznámen, a pokud tedy nejsem pomatenec. Neumím ti popsat způsob jakým Bůh tvoří,
že miliardy let trvající evoluci k tomu nepotřebuje, ale nejsem natolik pomatený člověk
abych neviděl že vývoj od píky až k nám tak jak si to představujeme je neslučitelný se
sdělením Písma kterému jsem vložil svojí důvěru.
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.
Žádné zlaté tele v náruči nedržím, jen mám ještě nějaký rozum na to, abych dokázal poznat
že je něco spolu v jasném rozporu. To že to někteří rozeznat nedokážou či to ignorují je
jejich věc. Když ti dám ránu mezi oči a pak tě pohladím, a řeknu ti že to není ve vzájemném
rozporu a pak to budu stále takto opakovat co si o mně budeš myslet? Když mi někdo tvrdí
jak je sdělení o stvoření v Písmu a běžně popisovaný vývoj živočichů ve vzájemném
souladu, či že to není v rozporu, tak mi to přijde něco v tom duchu, když by ke mně někdo
přišel a dal mi ránu mezi oči a pak mě pohladil a řekl, nebylo to ve vzájemném rozporu a
učiní to ještě jednou , podruhé a ještě a ještě až mi z toho hrábne v kuli a budu pak také
říkát, nebylo to, není a také to nebude ve vzájemném rozporu.
ad - A já ti nechci a nebudu podruhé odpovídat to samé, věřím že na tom s chápáním nejsi
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tak špatně, abys mojí odpověď nedokázala pochopit správně, ono je otázka zdali vůbec
správně pochopit chceš?
Jistě, chápu Tě velmi správně. Viz výše.
Ty se pouze přesvědčuješ o tom, že mě chápeš správně. Ty možná ve skutečnosti ani mojí
odpověď znát nechceš, nebo jí prostě stejně nepřijmeš, vždyť už sis za mě přece sama
odpověděla, a takhle jednají lidé kteří mají skutečný zájem o to, aby jím někdo na něco
odpověděl? Ten zájem se projevuje tak že si za daného člověka kterého se na něco ptají
odpoví sami?
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.
A já ti to milá holka příliš nevěřím.
Takže se ptám znovu: Věříš ve stvoření hotových forem/druhů?
Ptáš se asi hloupě.
Pokud ano, pak přece stačí odpovědět ANO. Proč se toho tedy tolik bojíš? Zlaté Tele Tě asi
bude mít rádo, dostaneš cukříček......
Podívej, jsem člověk který někdy rád na něco odpovídá takovým způsobem, aby si ten
druhý skutečným přemýšlením ze sděleného odpověď vydedukoval sám. Pokud máš
skutečný zájem o mou odpověď na tvojí otázku, stačí jenom přemýšlet a přijdeš na to že jsi
jí už dostala. Ovšem neodpovídej si za mě, nýbrž přijmi mojí odpověď takovou jaká je!
Nebo že bys přece jen odpověděl NE? Hmm......sice bys ještě nevyhrál válku, ale jednu
bitvu ano.
A tys vyhrála válku kterou máš na mysli? Pokud ano tak co to je za válku a jakým způsobem
jsi jí vyhrála?

Štítky:
Fakta pro stvoření [1]

URL zdroje (přijato 01/08/2023 - 23:55):
http://old.kreacionismus.cz/node/960#comment-131304
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Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/fakta-pro-stvoreni
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