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

Re: Eva, moje otázka je jasná a srozumitelná :)
Napsal uživatel Eva dne Út, 07/22/2014 - 09:02.
ad - 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.
Spokojený? Svobodný? O tom si možná necháváš zdát. Tvůj tok myšlenek mluví o něčem
úplně jiném.
ad - 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.
Chceš být trochu konkrétnější? Jak se Tvoje pokrytectví projevuje?
ad - 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.
Tvoje myšlení a přijímání toho, co ti někdo sděluje, je asi nezřídka ovlivněno jakýmisi
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.
ad - Sdělil jsem že věřím ve stvoření tak jak jej popisuje Písmo,
OK. Jak jej popisuje Písmo?
ad - 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.
Co z čeho vyplývá?
ad - 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?
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Tak mi odpověz a nehrej si na slepou bábu. Věříš ve stvoření hotových forem/druhů? Jestli
je podle Tebe ta otázka hloupá, formuluj ji jinak.
ad - 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!
Když si vydedukuju odpověď sama, řekneš, abych neodpovídala za Tebe. Nebylo by tedy
správné, abys odpověděl jasnou řečí ANO/NE?
ad - A tys vyhrála válku kterou máš na mysli? Pokud ano tak co to je za válku a jakým
způsobem jsi jí vyhrála?
Moje válka byla vedená na jiném bitevním poli, než ta Tvoje. Ale v obou případech je to boj
se sebou samým. Vyhrála jsem jej postupným vítězstvím v mnoha bitvách.
"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví."
Egypt- černá země, mystická cesta vyvedení duše z temnoty, z otroctví nevědomosti.
PS - vzpomínáš na Vláčilův film Údolí včel? Na J.Kačerem špičkově ztvárněnou postavu
rytíře Armina von Heide?
PPS - ad A já ti to milá holka příliš nevěřím.
Můžeš si být jistý, že se věnuju jen věcem, které mě zajímají.
Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Štítky:
Fakta pro stvoření [1]
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