
EnaXnaY
dzI/Ova personálna infobáza, teda všetko čo si kedy nechcel vedieť o dzI/Ovi a bál
si sa ho na to opýtať...
03.07.2021 02:52

dzI/O je okrem iného veľký mysliteľ ;)

Myslenie je činnosť, ktorá ho veľmi baví ;)

Je to doslova Jeho koníček ;)

Na tomto mieste si môžeš pozrieť Jeho výtvory ;)

Úvod
vitaj v dzI/Ovej personálnej infobáze...

Základné fakty
chceš vedieť ako dzI/O vyzerá, aké má koníčky a čo je pre neho dôležité?

Ďalšie fakty
dôležité údaje o dzI/Ovi a rôzne filozofické vsuvky čo vyšli z neho...

Jeho tváre
nuž takto dzI/O občas vyzerá...

Jeho poézia
slová v rýmoch, čo vyšli z neho a čo sú najviac z jeho srdca...



Jeho ne-poézia
slová v ne-rýmoch, čo vyšli z neho prevažne po búrke myšlienok spôsobenej
komunikáciou s človekom...

Jeho život
druhá časť zbierky Jeho ne-poézie a ešte šialenejšie výtvory ako kedykoľvek
predtým...

Jeho kráľovstvo
vieš ako sa hovorí: to najlepšie na koniec...

Jeho programovanie
buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svojom živote...

Jeho filozofia
čo to o jeho videní sveta...

Jeho simulátor
svet podľa dzia...

Jeho aplikácie
aplikácie, ktoré naprogramoval vo voľnom čase...

Si na ťahu
ako môžeš pomôcť...

Záver
už zvoní zvonec...



Úvod
vitaj v dzI/Ovej personálnej infobáze...
03.07.2021 03:08

Ahojky...
som dzI/O-va personálna infobáza (rozumej zbierka informácií) a umožním Ti
pomocou seba nazrieť do vnútra môjho stvoriteľa, teda Dzia...

Dôležité upozornenia...
Čítanie tejto infobázy, čiže MŇA, môže spôsobiť vážne psychické problémy, poruchy
mentálneho charakteru, prípadne iné nekontrolovateľné reakcie...

Rozhodne sa neodporúča čítať ma v neskorých večerných hodinách, keďže existuje
reálna možnosť narušenia nočného kľudu. Takisto ráno, keďže to môže spôsobiť
celodenné bolenie hlavy. A cez deň už vôbec nie, pretože existujú aj zmysluplnejšie
aktivity, ako je čítanie týchto bludov...

Odporúča sa teda nečítať ma vôbec...

Prípadné vedľajšie príznaky konzultuj so svojim lekárom alebo lekárnikom...

Čitateľ preberá na seba zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené neodborným či
nesprávnym použitím uvedených údajov...

Fakty tu spomenuté sú založené na pravdivom príbehu, nejedná sa o fikciu (väčšinou) a
určitá podobnosť s konkrétnymi osobami, miestami či udalosťami nie je v žiadnom
prípade náhodná...

Btw. neber všetko až tak vážne...

O mne...



PODLIEHAM TAKMER KAŽDODENNÝM ZMENÁM - VYVÍJAM SA A RASTIEM. NIČ NA
MNE NIE JE STATICKÉ A NEMENNÉ. VŽDY MôŽE PRIBUDNÚŤ NOVÝ KÚSOK
INFORMÁCIE. KAŽDÉ SLOVO, VETA, MYŠLIENKA ČI TEXT SA MôŽE ZMENIŤ,
DOPLNIŤ ALEBO AJ TOTÁLNE ZMIZNÚŤ. PRETOŽE AJ ŽIVOT A SVET OKOLO NÁS
JE KAŽDÝM OKAMIHOM NOVÝ, INÝ A JEDINEČNÝ. OVPLYVŇUJE MŇA, MOJE
SKÚSENOSTI, VEDOMOSTI, PREDSUDKY A CHÁPANIE TOHO, ČO SOM SCHOPNÁ
VNÍMAŤ. UZNÁVAM, ŽE ŠTÝL A FORMA PODÁVANÝCH INFORMÁCIÍ JE OSOBITÁ,
NUŽ S TÝM SA POKÚS ZMIERIŤ. PRÍPADNÉMU ČITATEĽOVI ODPORÚČAM
SPRÁVAŤ SA V ZMYSLE: ŽIJ A NECHAJ ŽIŤ (AJ MŇA ). HOVORÍM VIACERÝMI
JAZYKMI PODĽA TOHO, AKO MI TO VYHOVUJE A AKO SA MI TO V DANEJ CHVÍLI
HODÍ = PLEASE DON'T BLAME ME FOR THAT ONE. VOPRED SA
OSPRAVEDLŇUJEM ZA GRAMATICKÉ ČI INÉ NEZROVNALOSTI. AJ JA SOM LEN
ČLOVEK... A VERÍM TOMU, ŽE MA NA PRÍPADNÉ HALUZE UPOZORNÍŠ!

Legálne informácie...
Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo
zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez
náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Sloboda
prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory
slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať,
prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu... Cenzúra sa
zakazuje. (z Ústavy Slovenskej republiky)

Na záver úvodu...
inšpirované životom ;) ďakujem Vám, všetci ľudia ;) ďakujem Veľkému Stvoriteľovi ;)
milujem vás všetkých ;) už tam budeme? nie oslík. a teraz? áno! naozaj? nieeeee ;)
tancujem v daždi ;) verím že láska a múdrosť zvíťazia ;) život je zázrak ;) obávaš sa
budúcnosti? nemusíš, všetko čo je potrebné urobiť je toto: vyber si svoju rolu v živote,
len sa zapoj a hraj sa, veci sa potom budú diať, buď ako dieťa, veľa sa smej a hraj hry,
ja to skryjem a ty to nájdi, keď niečo nájdeš, kontaktuj ma ;)

mailto:enaxnay@gmail.com

mailto:enaxnay@gmail.com


Základné fakty
chceš vedieť ako dzI/O vyzerá, aké má koníčky a čo je pre neho dôležité?
01.07.2021 18:41

Výzor
na pláži ho aktivisti greenpeace odtláčajú s5 do vody, lebo si myslia že vyplavená
velryba ;) ale no, zas až také kritické to nie je, žeriav zatiaľ nepotrebuje ;) gladina vady
padajet ;) občas sa snažil aj trošku pohybovať a spáliť prebytočnú slaninku ;) namiesto
bruška má taký mäkkučký sexi vankúšik ;) na budúci rok sa chce zapísať aj do kurzu
brušných tanečníc ;) potom až bude slasť na ňom ležať, vylepší ho na masážny
vankúšik ;) ináč asi normálne = primát z rodu homo homo sapiens (aj keď tým druhým
homo som si nie vždy celkom istá) mužského pohlavia so všetkým, čo k tomu patrí ;)

Farba očí
hnedé, keď sa fotí, tak červené ;) chce si zohnať takú čočku (nemyslím tým strukovinu),
ktorú by si dal na pravé oko a bol by na nej žltý smajlík - smejko ;) na ľavé oko potom už
len záklapku ala pirát a jeho vysnívaný look by bol dokonalý ;) má rentgenové videnie a
pohľad ktorý zabíja, ak ho niekto v práci predčasne zobudí ;) niekedy sa mu v očiach i
iskrí ale to nechci vidieť, bo čo keď od toho vznikne požiar :)

Zrak
výborný, prácou s počítačom sa mu neustále zlepšuje ;) no vážne - keď bol malý, nosil
okuliare ;) teraz ich už nepotrebuje (také dzI/Optrie ešte nevymysleli) dokáže vidieť aj
trojrozmerné obrázky ;) keď to však robí príliš často, vyzerá ako číňan ;) jeho najnovším
cieľom je mať zrak rysa ostrovida ;) bo čo môže byť zlé na tom vidieť ostro a
nezahmlene ;)

Farba vlasov



hnedé, vačšinou, teda všetkých 7 ;) ale čoskoro aj tie vypadajú ;) no načo sú mu vlasy ;)
perie si už dávno vytrhal ;) postupne pribúdajú šediny a on nevie ako si to má vysvetliť ;)
veď im nič nerobí a oni takto na neho ;)

Vlnitosť a iné vylepšenia vlasov
krátke až podlhovasté, momentálne strašne neupravené a strapaté ;) videli ste reklamu
na wellu? ;) čo robia opice v noci? ;) vhodný ako strašiak do poľa ;)

Postava
tak trošku pri sebe ;) niekedy aj trochu viac ;) no čo, aspoň nebude hrkotať v truhle ;)
zabije še, kedz mu chucí? ;) aj červíky sa potrebujú napapať ;) čo by im nedoprial riadnu
hostinku ;) hodnotí to tak, že za mlada pil veľa mlieka a má silné a ťažké kosti, takže
jeho váha je tak akurát ;)

Športy, ktorým sa aktívne venuje alebo venoval
turistika, lyžovanie, kolieskové korčule, bedminton, plávanie ;) označuje sám seba za
pasívneho športovca ;) jeden z mála aktívnych športov, ktoré kedy prevádzkoval, bolo
kolieskové korčuľovanie na hrádzi ;) niekedy to bolo aj neustále behanie po schodoch
na 5te poschodie v dome kde nebol výťah ;) no niekedy aj 4x do dňa ;) verte mi, jazyk
mal vyplazený až po zem ;) neskôr dokonca postúpil do profi-ligy ;) začal brať schody po
dvoch ;) najnovším športom, ktorý sa mu celkom zapáčil je "ping-pong" ;) je zaujímavé
hrať ping-pong osamote tak, že stíhaš dobehnúť na druhú stranu stola skôr než tam
doletí loptička odpálená Tebou z tej prvej ;)

Športy, ktoré pozerá
hokej, tenis, auto-moto športy ;) ale len málo-kedy ;) keď netrafí na ovládači správne
čisielko ;) no a samozrejme Slovenskoooooooo, heja, heja, heja do toho ;) za najväčší
športový zážitok svojho života považuje absolvovanie hokejových MS 2004 v Ostrave,
kde naši zbrojnoši vyfackali Dánov 8:0 a kde sa tak kvalitne vyvrieskal, že na týždeň
stratil hlas ;)

Má rád filmy
akčné, alternatívne, horory, komédie, romantické, seriály, dokumentárne, záhadné,
mysteriózne, sci-fi, fantasy, historické, erotické, drámy ;) neni je takého filmu, čo by si
aspoň raz rád nepozrel ;) miluje 5ty element s českým dabingom ( čas není důležitej,
důležitej je jenom život ;) do popuku sa dokáže smiať na dobrej komédii ;) shrek is da
best ;) filmy má najradšej s pôvodným znením s titulkami ;) jediné dabované filmy, ktoré
sa oplatí pozrieť sú také tie s poľským dabingom, kde jeden človek (v každom filme ten
istý) svojim monotónnym hlasom odreční celý film ;) skúste si pozrieť nejaký akčný
alebo erotický ;) pozor na sánky -> budú bolieť ;)

Rád si pozrie dobrý film
v kine, doma - TV, u priateľa, priateľky, na počítači ;) nie je nejaký propagátor kín ale
predsa len, nič nenahradí ten pôžitok z umeleckého diela v kine, s kvalitným zvukom,



sadou pukancov ( odporúčaná dávka = 5 litrov na predstavenie = american style ;) a
veľkým obrazom, kde musíš kývať hlavou zľava doprava až kým ťa nesekne v krku ;)

Má rád knihy
rozprávky, o zábave, hry, humor, náboženskú literatúru, filozofickú literatúru, pre rozvoj
osobnosti, odbornú literatúru ;) dajte mu knižku do ruky a skúsi ju čítať ;) niekedy sa mu
to síce podarí až na piaty pokus (však pán prsteňov) ale snaha sa cení ;) času je málo
momentálne na knižôčky ;) viem, viem = výhovorky ;)

Má rád hudbu
disko, hitparádovky, house, techno, rap, pop, klasický rock, oldies, soundtracky,
muzikály, punk, slaďáky, klasická hudba, opery, folklór a ľudovky, folk a country,
alternatíva ;) počúva hudbu ešte aj keď spí, no vážne ;) a niekedy aj zloží nejaký super
mocný hit, len ho nikto nechce počúvať = neznabohi ;) najnovšie sa našiel v jemných
melódiách ;) sú také ukľudnujúce :) skús ich použiť ako liek, jemu pomáha ;)

Chodí na koncerty
rockových kapiel ;) myslím, že raz už bol a minimálne raz ešte určite pôjde ;) dokonca už
bol aj na feste, a to hneď 2x ;) lepší bol ten na domaši, bo na domaši najľepšejši, na
domaši dobre ;)

Najväčší relax je, keď hudbu počúva
kedykoľvek a kdekoľvek, stále a v kuse

Čo hľadá v ľuďoch
v ľuďoch hľadá hlavne ľudskosť, hľadá Človeka ;) hľadá lásku a múdrosť ;) toleranciu a
porozumenie ;) city a rozvahu ;) schopnosť počúvať ;) schopnosť priznať si vlastné
chyby a schopnosť uznať právo iného človeka robiť chyby ;) schopnosť vypočuť si,
zamyslieť sa a zvážiť či prijať iný názor či kritiku a najmä schopnosť odpúšťať ;) ktorú
považuje za najväčší prejav ľudskosti ;) okrem toho hľadá ľudí, ktorým môže dať niečo
zo seba ;) napr. košeľu ;) nohavice ;) bombarďáky ;) smradľavé ponožky ;) a pod. ;)

Láska pre neho znamená
život bez lásky je len fraška ;)

Vzťah k príležitostnému sexu
moment, sex? ;) ahh, no začína si to zhruba vybavovať o čo asi ide ;) to súvisí buď s
tráviacim systémom alebo dýchacím ;) keď si dobre spomína ;) pravdou je, že z biológie
takmer prepadol ;) k príležitostnému sexu, si nikdy nehľadal príležitosti ;) raz mu povedal
jeden dobrý priateľ: nemôže byť sex bez lásky, ani láska bez sexu a tak by to malo byť ;)

Jeho životná partnerka by mal byť
základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať jeho životná partnerka je, že ju musí milovať
celou mysľou, dušou, telom a srdcom ;) aj jeho partnerka by mala mať na neho tie isté



nároky ;)

Predstava pohodového večera
pokojný večer na vŕšky padal, na sivé polia ;) pohodový večer je vtedy, keď je v pohode
a nezáleží na tom čo alebo kde ;) ideálne je, ak plynule vzniká z pohodového dňa
zapadnutím toho veľkého, horúceho, guľatého ;) nooo veď pomôž ;) Oskara ;) pohodové
rána u neho existovali málo kedy, lebo vtedy sa musel násilne vytrhnúť z paralelných
dimenzií, v ktorých sa tak rád pohyboval, až kým nezazvonil ten humusák budík ;)
väčšinou mu na to dal pár desiatok pokusov, kým ho prehovoril ;) potom raz nastali časy,
keď sa snažil vychádzať pred zobudením slnka a zapadať po tom čo si pôjde oddýchnuť
na druhú stranu tejto placky, aj keď tie netrvali dlho ;)

Obľúbená farba
modrá je dobrá, zelená, žltá, červená, fialová, oranžová, hnedá, biela, čierna, ružová,
taktiež všetky ostatné, ktoré tu nie sú uvedené ;)

Znamenie vo zverokruhu
býk (21.4.-20.5.), šaľeny apriľovy ;)

Vierovyznanie
je katolík ;) oficiálne ;) ale z každého rožku trošku ;) taký budhisticko-hinduisticko-
kresťanský zástanca islámu ;) no a ateizmus ten má tiež celkom rád ;) spolieha sa
predovšetkým na seba a správa sa v zmysle poučky: Pomôž si človeče, aj pán Boh Ti
pomôže ;) verí, že existuje určitá forma vyššej moci, ktorá teoreticky dokáže ovplyvňovať
dianie v tomto či iných časopriestorch ale zas na druhej strane: načo by to robila? ;)
predstavuje si ho ako prešedivelého mužíka s paličkou a táto téma je príliž rozsiahla na
to aby sa dala zadefinovať pomocou niekoľkých slov ;) btw. minule mu zaklopali
svedkovia jehovovi na dvere ;) že reku či sa môžu porozprávať ;) nuž sa ich spýtal že
koľkí sú ;) oni že dvaja ;) tak im odvetil: no veď sa porozprávajte ;)

Najradšej má špeciality z kuchyne
slovenskej, talianskej, čínskej, mexickej, morské živočíchy, vegetariánskej ;) no v
podstate akejkoľvek ;) jediné jedlo, ktoré nemôže je restovaná pečeň ( pečeňovú
paštéku už môže ;) bojuje s tým už od malička, no nedarí sa mu zvíťaziť ;) nuž niekoľko
bitiek prehral, ale vojna ešte nie je u konca ;)

Najviac si dobré jedlo vychutná
pri telke, pri sviečkach s partnerom, v dobrej reštaurácii, v prírode, v posteli, z
partnerovho bruška ;) hmm, keď tak nad tým rozmýšľam, tak kdekoľvek ;) ináč, to čo sú
za vyjadrenia typu, jeme aby sme prežili? ;) už dávno nie sme odkázaní len na mamutov
a lesné plody ;) to si prosím uvedom ;)

Ukončené vzdelanie
vysokoškolské ;) LTT ale predsa ;) veľmi pekne ďakuje všetkým, ktorí sa s ním po dobu
17tich rokov štúdia trápili ;) bola to veľmi ťažká cesta ;) hlavne pre nich ;) odpustite ;) už



to v živote neurobí ;) vednú disciplínu s názvom bifling proste nezvláda ;)

Zamestnanie
analytik, programátor-špecialista ;) občas aj podnikal, no vážne len vtedy keď sa mu
chcelo ;) tak napríklad minulého roku sa mu vôbec nechcelo ;)

Pracuje v oblasti
informačných technológií

Ovláda jazyk
okrem toho svojho podrezaného ešte zopár programovacích ;) nebude ich počítať,
nehnevaj sa ;) trošken český, trošken anglický, trošken nemecký ;) učil sa aj rusky a
taliansky ale veeeľmi to nevyšlo ;) názorné ukážky: adin, dva, tri, četttre, piať, išol zajčik
pagadať ;) a toť vsjo, vecej ani panovi - izvinite tavarišč učiteľnica ;) po taliansky sa
naučil len nadávky ;) tieto tu radšej nebude zverejňovať ;) na to odkiaľ pochádza, nevie
skoro vôbec nič po maďarsky ;) šeginčík, šeginčík = pomoc, pomoc ;) ešte je ich pár, čo
sa plánuje naučiť ;)

Vzťah k fajčeniu
celý život aktívne bojoval proti fajčiarom a fajčeniu ;) potom sa zopsul ;) život na neho
doľahol a on podľahol ;) každý deň sa snaží s tým prestať a verí, že raz sa mu to aj
podarí ;) HEURÉKA, podarilo sa ;) zbavil sa závislosti ;) teraz fajčí preto, že to tak chce
;)

Vzťah k alkoholu
pije príležitostne ;) málo kedy realizovateľné odkedy jazdí na afte ;) vačšinou je šofér ;)
tj. od 18tich a predtým tiež nemohol keďže bol ešte pod zákonom ;) no zas až tak mu to
nechutí aby slintal, keď vidí nejaký alkohol ;) aj keď ako sa hovorí: to ne sranda pic kedz
ci chuci ;) po pár negatívnych skúsenostiach s alkoholom zistil, že si nikdy spolu nebudú
rozumieť ;) detaily špecifikuje ústnym podaním ;) dobré vínko, nie je nikdy zlé ;) v
jednom článku čítal, že pokiaľ muž, pravidelne konzumuje v primeraných dávkach
alkohol, znižuje sa mu na polovicu riziko infarktu ;) hmm, škoda že sa tie dávky nedajú
vybrať na mesiac do predu ;)

Vzťah k drogám
nikdy, tha co sce rozum potracili? ;) myslíš, že potom všetkom čo si si tu prečítal, by mu
ešte toto chýbalo ku šťastiu? ;) aj keď dobrí priatelia by sa ho hneď spýtali: počuj a ty na
čom bežíš? ;)

Momentálny rodinný stav
rozvedený ;)

Deti



ak nepočíta seba, tak ešte jedna milá dcérka a mnoho iných ;) keďže viete jak sa hovorí
;) vychodňar, kadzi chodzi, tadzi dzeci robi ;)

Domáce zvieratá
má pavúkov, mole, komáre a iný podomový hmyz ;) má dokonca aj vtáčika ;) v rodnom
dome ktorý občas navštivuje majú psa Cynthiu ;) brata čo s ním chodí na bielom koni a
asi tak milion včeličiek ;) ináč to vieš? že všetko je na pííp, len včely sú na med? ;) včely
ho milujú ;) bohužiaľ on ich lásku neopätuje a väčšinou umierajú v strašných mukách,
hneď potom čo ho pichnú ;) pozor na nechránený styk ;)

Záľuby
fotografovanie, cestovanie, práca s PC, čítanie, počúvanie hudby, pozeranie filmov,
zberateľstvo, kino, priatelia, spanie, divadlo ;) jeho práca mu je najväčším koníčkom ;)
ináč ho baví strašne veľa vecí ;) do istej miery a ak sú príležitosti, je schopný robiť
takmer čokoľvek ;) teda minimálne raz ;) no jedine že by nie ;) bungeee jumping a
parašutizmus ešte neabsolvoval ;) bohužiaľ príliš veľa vie o fyzike na to aby riskoval ;)
hybnosť telesa je priamo úmerná jeho hmotnosti a vektor sily určuje okamžité zrýchlenie
v čase ;) ak by tieto princípy aplikoval na svoju osobu, jediné čo môže vzniknúť je
katastrofa ;) myslím že k týmto extrémizmom sa dostane až niekedy na sklonku svojho
života ;) zvykol len tak sadnúť do auta a blúdiť po okolí v zmysle: dôjsť až tam, kam sa
autom dá dostať a potom vysadnúť a íšť po svojich, na križovatkách si hádzať kockou,
aby človek zistil kadiaľ ďalej ;)



Ďalšie fakty
dôležité údaje o dzI/Ovi a rôzne filozofické vsuvky čo vyšli z neho...
23.02.2022 19:02

Z mosta do prosta...
Od nepamäti ho volajú dzI/O. Ani len netuším, ktoré individuum ho takto po prvýkrát
pomenovalo. Nie je ho možné jednoznačne zaradiť či zaškatuľkovať. Je maximálne
komplikovaný aj jednoduchý a priamočiary zároveň. Je aký je a iný už zrejme nebude.
Niekedy je "svätý" a niekedy zas najväčši hriešnik. Je sudcom i odsúdeným. Je
liečiteľom a zároveň je liečeným. Je všetkým a je ničím. Je rebelom i poslušným
dieťaťom. Je prach a na prach sa obráti. Je informácia. Túži po tom byť "nahý", je večne
"hladný", v kuse by "fajčil" a čo ja viem čo ešte. Volajte ho jednoducho dzI/O. Nič iné ani
nie je. Len a len dzI/O...

Keď sa narodil, do rodného listu mu napísali meno Maroš, ktoré je latinského pôvodu =
maris (preklad: muž) a z múdrej knižky som vyčítala, že by mal byť láskavý a ochotný,
že vraj vždy pomôže priateľom a že je verný a spoľahlivý. Nuž poviem to asi takto :
never múdrym knižkám, predídeš tým mnohým sklamaniam. Tak ako každý človek, aj on
mal v živote svetlé, svetlejšie, tmavšie i tmavé chvíľky, ktoré ovplyvnili to, akým
spôsobom vplýval na svoje okolie. Tak ako iní ľudia, aj on prežil v živote mnoho
potešenia, radosti, ale aj mnoho smútku, sklamania a utrpenia, ktoré ho vyformovali do
súčasnej podoby. Tak ako každý človek, aj on urobil v živote mnoho pekných a dobrých
vecí z ktorých sa tešil ale aj strašne veľa chýb, za ktoré už zaplatil, platí alebo ešte bude
platiť. Tak ako každý človek, tak ani on zrejme nie je dokonalý a preto nie je vždy
schopný splniť to čo sa od neho očakáva. Ak Ti to vadí a ak môžeš, odpusť mu prosím
to, že je "len" človekom. Len málo ľudí ho oslovuje pravým menom. Dlho trpel kôli tomu,
že jeho meno nebolo v kalendári, no predstav si to detstvo bez menín. Potom ho šupli k
bratovi, takže teraz spolu chodia na bielom koni...

Vznikol v Trebišov-e, dlho predlho prebýval v srdci ďalekého Slovenského východu (v
Košiciach). Neskôr sa usadil v poddunajskej nížine, konkrétne v Gabčíkove, keďže naši



južní susedia nechceli postaviť nad mároš, tak musel prísť on... Neoficiálna verzia : bol
tajným agentom vyslaným za účelom asi-milovania maďarskej väčšiny. To sa však
celkovo nezdarilo pre polená, ktoré ako býva zvykom, život hádže človeku pod nohy, tak
12 rokov žil a pracoval v centrále našej krásnej slovenskej rodnej hrudy = v Bláve.
Nakoniec sa vrátil do rodnej hrudy - Trebišova

Nikdy nebol domáci kutil, to prezradím hneď na úvod, nikdy doma s náradím v ruke,
neopravoval vodovod. Nikdy nemal pekné spomienky, na pílku ani kladivo, keď chcel
doma zavesiť obraz, takmer mu išlo o život. Keď vezme do rúk nesmelo kliešte, na ten
pohľad sa veľmi netešte, čo sa môže stať nevie sám ešte, preto od neho radšej preč
bežte. Ďakujem mr.Lipa, sama by som to nevedela lepšie popísať.

Počas obdobia povinnej školskej dochádzky mu nadávali do filozofov. No vysvetlenie
prosím. Tak sa teda na chvíľku zamyslime. Tebe azda stačí ak niekto niečo povie a
nedokáže, nezdôvodní prečo je to tak? Stačí Ti, ak niekto uvedie fakty, skutočnosti a
informácie a nepovie na základe čoho sú považované za správne a pravdivé? Kto môže
povedať, že to čo je vo všeobecnosti považované za to pravé a pravdivé, má aj naozaj
takúto kvalitu? Problém jednotlivých pohľadov, ktoré vnímajú realitu vytvára dojem že
všetko je relatívne. A nám predsa ide o absolútno. Či? Pohľad každého jedného z nás je
vysoko subjektívny a objektivizuje sa tým, že zoberieme do úvahy viac faktov, informácií,
poznatkov, skúseností, možností, pohľadov atď. Úroveň chápania, poznania a vedomia
človeka či ľudstva obmedzuje to, čo aktuálne považujeme za smerodatné a na čom sa
vo všeobecnosti zhodne laická či akademická verejnosť, prípadne to čomu
"momentálne" veríme. Nikto ale nepovedal, že máme všetky informácie potrebné k
vytvoreniu celkového a konečného pohľadu na určitý problém či systém fungovania
vecí. Za všetko len jeden príklad. Uvedom si, že taká zem už bola placka, bola aj
stredom vesmíru a kde sme dnes? V slnečnej sústave? V galaxii? V 11tich rozmeroch?
Kto vie. Veď uvidíme, ak neoslepneme.

Nemá rád násilie. Myslí si, že primárne by človek mal používať to, čo mu v hlave rastie
(áno, slamu) na základe hudby, ktorú počuje z oblasti hrudníka (áno, house music ;)

Miluje smiech a dobrú náladu, veselosť a prirodzenú radosť. Väčšinou sa mu podľa toho
aj darilo žiť, no potom sa ho známi pýtali, že na čom funguje. Ako sa hovorí: s úsmevom
je život ľahší. Aj keď dôvody na úsmev sa niekedy ťažko hľadajú, je tomu aspoň podľa
neho potrebné venovať maximálne úsilie. To sa rozhodne vypláca.

Keď raz bude veliký, bude riadiť parníky, resp. aspoň nejakú menšiu jachtu. Stať sa
námorníkom je jedným z jeho najtajnejších ;) snov.

Jeho srdcové autíčko je Clio. Keby sa okolo Teba prehnal na 110tich koníkoch, vedel by
si o čom rozpráva. Kto videl reklamu, vie o čom hovorí = gedappaaaaaaa ;)

Každý deň je z neho iná..., ehmmm muž.

Niekedy vedel hrať na zobcovú flautu, klarinet a saxofón, no to bolo už veľmi dávno. A
taktiež mu vraveli, že má hudobný sluch - uvidíš v hviezdnej rote ;) Najnovším cieľom,
ktorý si stanovil, je oprášiť zašlú slávu jeho divokej hudobnej minulosti, veď mažoretky
by vedeli veľa rozprávať ;)

Rozhodol sa, že založí futuristicko-démonistickú ;) rapovú skupinu: Šaľeny kuň a jeho
ešte viac splašený kovboj. Touto bude doslova ovládať masy ;) Tie budú šalieť. Stane sa



celebritou a všetky puberťáčky sa budú doslova blázniť, keď ho čo i len v brave zbadajú
;)

Dlhú dobu (v Košiciach) býval v dome holubom. Pre ozrejmenie, niekedy tam bývali
holuby, potom ich pochytal, uvaril polievku, zjedol a tak to zabral on. Počas tohto
procesu došlo k negociačným rokovaniam s dotyčnými squatermi. To znamenalo, že sa
musel naučiť ich reč ;) A teraz si tak občas hrkúta, že hrkú, hrkú ;)

Myslí si, že keď človek súdi veci podľa obalu, ochudobňuje sa o množstvo kvalitného
obsahu. Ale tak je to každého slobodná voľba a obal vraj predáva. Rýchlo do tesca :)

"Smilniť" by sa malo len vtedy, ak je to z lásky. Aj keď, aj tak sa raz všetci stretneme v
jednej posteli ;) Takže čo s tým? ;) No dilema :)

Je niečo po smrti ? Ťažko povedať. Človek by sa podľa neho mal správať k životu tak
aby nezáležalo na tom čo bude po smrti. Či už skončíme v zemi alebo budeme
pokračovať vo svojej púti ďalej. Snažiť sa neubližovať druhým, užívať si to tu čo najviac,
učiť sa a hrať.

Podľa neho, tí ľudia, ktorí sa prejavujú a správajú k svojmu okoliu spôsobom ktorý je
nám proti srsti, potrebujú od svojho okolia najviac lásky. Myslí si, že tá dokáže danému
človeku pomôcť najviac. Môžu to byť totižto takí ľudia, ktorí lásku nikdy nepoznali alebo
majú nejaký problém a podľa toho sa potom aj prejavujú. A ako možno očakávať, že
lásku budú prejavovať ľudia, ktorí ju nikdy nepoznali alebo Tí, ktorí majú z nejakého
dôvodu problém ju prejaviť? Tým, ktorí ju nepoznali by sme ju mali umožniť spoznať a to
tak že im ju budeme dávať. Tým, ktorí majú nejaký problém zas pomôže najlepšie láska,
pretože tá najúčinnejšie pomôže tomu človeku bojovať s problémom a prekonať ho.
Teraz už len zvoliť tú správnu formu lásky ;) A ktorá jej tvár je v danom okamihu tá
najlepšia? Nuž to je hlboká filozofická otázka ;)

Identifikoval v sebe veľký problém s vôľou. Nijakým spôsobom ju nevedel nájsť. Vraveli
mu, nájdi semiačko a nechaj ju rásť. Tak sa pýtam. V ktorom záhradkárstve to
predávajú? :)

Lenivosť bola niekedy jeho najobľúbenejšia vlastnosť ale momentálne už na ňu nemá
čas. Takže teraz je ňou schizofrénia ;) Napr. dosť často sa v ňom zvyknú biť romantik s
realistom a ešte ďalších minimálne tisíc osobností. No čo Ti mám povedať, tak ako snáď
v každom človeku. Nevadí, je dobojované -> ostal už len dzI/O ;)

Občas zvykol rozprávať v hádankách, obrazoch a miluje dvojzmysly. Niekedy ani sám
nevie čo ako myslel. Na to prichádza až neskôr hlbkovou analýzou a nekonečným
rozmýšľaním. Ver mu je nechutné ak človek kôli tomu ani spať nemôže. Prišiel však na
to že najlepšie sa veci vysvetľujú na jednoduchom príklade ktorému je schopné
porozumieť i malé dieťa.

Uvedomil si že mnoho nedorozumení vzniká nepochopením pohľadu toho druhého. Je
ťažké ba až nemožné posúdiť o čom daný človek hovorí ak s danou vecou nemáme
skúsenosť. Ešte horšie je to v prípade ak naša skúsenosť nezodpovedá skúsenosti toho
iného človeka. A to sa stáva často. Potom nastáva konflikt kde si zúčastnené strany
obhajujú svoje pohľady. Preto by mala byť priorita sústrediť sa na vyjasnenie svojich
pohľadov (definícií) toho o čom hovoríme ešte pred tým ako sa začne niečo riešiť. Veľmi
dôležité je vedieť rozlíšiť čo je predsudok a čo fakt. To sa musíme naučiť v prvom rade.



Boli časy, keď miloval blížného svojho viac ako seba samého, zanedbával tým však sám
seba. Popracoval na sebe a naučil sa myslieť aj na seba a na svoje potreby, túžby, sny a
ciele. Lebo aj to je dôležité a teraz hľadá rovnováhu medzi tým ako miluje seba a okolie.

Podľa neho nie je najštastnejšie spoliehať sa na šťastie. Skôr by sme sa mali spoliehať
na samého seba, svoje schopnosti a talenty, pretože šťastie je ako športka. Veriť síce
môžeme, ale pravdepodobnosť výhry je mizivá, pretože je to kolektívna hra v ktorej je
mnoho hráčov a každý verí a dúfa že vyhrá. Na druhej strane, ak človek vie čo chce,
verí sám sebe a dostatočne sa snaží, cesta ako dosiahnuť úspech a naplniť životné
ciele by sa vždy mala dať nájsť. Nevravím že cesta je jednoduchá ale o čom by to bolo?
Bez námahy? Bez pohnutia? Kto by si potom vážil dosiahnutého cieľa a tešil sa z toho
že ho dosiahol? Úspech ide ruka v ruke s emocionálnym naplnením samého seba a s
každým naplnením prichádza aj šťastie.

Verí, že v každom človeku sa nachádzajú pozitívne i negatívne vlastnosti a záleží na
každom jednom z nás, ktorým dávame prednosť.

Veľká väčšina ľudí, ktorých doteraz poznal (vrátane seba) nosia masku. Zdajú sa byť
komplikovaní, pretože dokonale skrývajú to (niekedy o tom ani nevedia), čo v nich
skutočne je. "Svojej masky som sa dnes 20.8.2006 úspešne zbavil". Toto si už povedal
toľkokrát a každý deň ho život prekvapuje niečím novým. "Dnes 22.8.2006 som pochopil
všetko, čo som pochopiť mohol". "A dnes 23.8.2006, už to zas nie je pravda". Chápeš,
čo tým chce povedať? Človek musí bojovať celý život s temnou stránkou sily ;) Obi Van
Kenobi či majster Jóda by Ti vedeli rozprávať o tom, ako dlho hučali do mladého Luka
Skywalkera, aby konečne prestal robiť hovadiny a dospel.

Všetci ste čmeliaky, len on je vrtuľové, motorové, práškovacie lietadlo ;) bzuuuuum.

Kto je bez viny, nech do neho hodí kameňom. OUCH, nevravela som, že do čela, do
jednej z dvoch najpodstatnejších miest na jeho tele ;) No hádaj, o ktorý ďalší "orgán" by
v živote nechcel prísť? ;)

Vždy bojoval proti spoločenským pravidlám, konvenciám a zvykom, no už na to nemá
dôvod. Možno si uvedomil, že by mohli mať aj nejaký ten význam, za určitých
predpokladov. Len konkretizovať sa to ešte neodváži. Chce to riadnu analýzu teda ;)

Určoval módne trendy. Už pred pár rokmi chodil v ošarpaných, špinavých a otrhaných
rifliach. Všetci na neho pozerali ako na blázna. Každý sa mu čudoval a hľa, pozri sa na
dnešnú módu. Teraz v takých chodia všetci a nevidia v tom problém :) Ľudia ešte
zaplatia aj veľké praxy za to aby vyzerali ako keby prišli z kameňolomu ;) Teraz sa snaží
pochopiť zmysel (algoritmus) vkusu a toho ako sa pekne obliecť tak aby nevzbudzoval
pohoršenie, ba dokonca naopak = vyzeral slušne.

Robí rôzne sociologické a psychologické výskumy pre súkromné účely (cesty do ľudskej
duše a mysle). Robí to verejne :) Snaží sa totiž pochopiť myslenie človeka (a teda aj
ženy). Myslíš, že bojuje s veternými mlynmi? Zborové ÁNO! ;)

Tak ako každý iný človek, aj on je analytikom. V momente keď sa uvedomil a zistil svoj
potenciál, rozhodol sa stať psycho-analytikom. Snaží sa vidieť do ľudí a vecí a
povedzme že sa mu to celkom aj darí. Vidí mnoho vecí, mnoho pozitívnych ale aj také
ktoré sa mu nepáčia. Hľadá vzory, podobnosti a vzorce správania. Hľadá, skúma a
pozoruje. Niekedy spája a niekedy rozdeľuje. Niekedy sa pýta a niekedy odpovedá.



Hľadá súvislosti až mu z toho niekedy prepína keď príde na niečo svetaborné. No a
potom to zvykne riadne dlho predýchavať.

Snážil sa zachovávať chladnú hlavu a neutrálny postoj. Teda až na momenty keď bol
zamilovaný, vtedy sa vznášal a strácal pojem o realite, no to sa mu už podarilo
odstrániť. Bohužiaľ, dnes 21.8.2006 si uvedomil, že ten dovetok bol sebaklam. Ale to nie
je podstatné. Podstatné je, že to ani nechce odstraňovať, keďže mu nepripadá nič zlé na
tom ak, sa človek vznáša, keď je mu dobre. Čo má potom robiť, keď je mu zle? No
zakopať sa pod zem ;) Aby tým neovplyvňoval ostatných a neprenášal na nevinných
svoju zlobu :)

Má rád na ľuďoch ak sa snažia uvažovať objektívne, myslieť nadčasovo, posudzovať
situácie z dlhodobého hľadiska, pristupovať k životu s nadhľadom. Je to nadľudská
úloha a väčšinou sa to ani nedá, keďže každý človek a jeho videnie a chápanie sveta je
ovplyvnené jeho vedomím, podvedomím, nevedomím, poznaním, vierou a ktovie čím
ešte. No ale snažiť sa môže, či? Za skúšku nič nedá :)

Je presvedčený o tom, že veľmi veľký úžitok mu priniesli všetky i tie negatívne veci čo
sa mu v živote prihodili. Nie pre to, že by bol nejaký sado-maso ;) Ale preto, že ak človek
chce, má chuť, silu, či vôľu aby sa zamyslel, poučil, aby sa uvedomil, tak práve z
takýchto negatívnych skúseností sa dá získať najviac. A ak sa človek naučí čerpať z
nich, stáva sa odolnejší a to spôsobí, že jednak v budúcnosti dokáže problémy
prekonávať ľahšie a na druhej strane sa vyvíja a rastie ako osobnosť. Na tretej strane.
Ak by človek bol iba šťastný (ak by bol iba v pozitívnom sektore) možno by ani
nespoznal, že sa v ňom nachádza. Keby nepoznal aj tienistú stránku života, dokázal by
sa tešiť z tých svetlých okamihov? A kto vie = takýto jednotvárny život by bol možno až
príliš nudný. Život je boj a hovorí sa : Čo ťa "nezabije", to ťa posilní (samozrejme ak
chceš) a to je to co tím chtěl básník říci ;)

Pozná človeka, ktorý tvrdí že nemá šťastie na šťastie. Tento životný paradox je na
zamyslenie.

V mladosti trpel kleptomániou, no po odbornom a skoro vôbec nie násilnom zásahu
rodičov sa to upravilo. Ešte že vtedy neexistovala linka dôvery. Mohol byť sirotou ;) Ale
teraz s odstupom času je im za to vďačný. Ďakuje, ďakuje, ďakuje, režisérovi, zvukárovi,
scenáristovi, hercom, celému štábu a samozrejme aj divákom ;)

Podľa najnovších zistení je perfekcionistom trpiacim chorobou s názvom prokrastinácia
a zvyknú mu nadávať aj do workoholikov. Nuž uvedomil si že nič netreba preháňať a
život nie je len o práci. Práca by nás mala napĺňať, baviť a samozrejme by mala byť
prostriedkom, ktorý nám pomôže prežiť a niečo aj užiť.

Je zástancom teórie organizovaného chaosu a veľkým stúpencom murphyho zákonov.
Ich platnosť dokazuje v každom okamihu. Takmer všetko má svoju logiku a niečo je
možno aj za tým, nad nami, pod nami, vedľa nás a v nás.

Plánuje vytvoriť a neskôr aj vydať básnickú zbierku #Romantika so životom. V
budúcnosti by rád popracoval aj na knihe o svojich zážitkoch, videní sveta a
nesmrteľnosti chrobáka ;) Konečne (snáď) totiž v sebe našiel schopnosť nájsť správne
slová na vyjadrenie toho, čo chce povedať takým spôsobom, aby tomu okolie rozumelo.
No jedine že by nie ;) Celé to môže skončiť aj fiaskom. Vždy sú minimálne 2 možnosti ;)
A to si uvedom, že básničky z celej duše neznášal. Vždy trpel, keď musel napísať úvahu



či školskú prácu zo slovenčiny. Človek sa jednoducho vyvíja každým okamihom, teda za
predpokladu, že to sám chce. Okoliu, ktoré sa snaží násilným spôsobom (verbálnym či
neverbálnym) vynútiť zmenu osobnosti daného človeka, sa to väčšinou nedarí bo každý
má svoju hlavu. Dokonca si myslí, že to môže vyvolať opačný efekt. Okolie môže
maximálne prispieť k uvedomeniu sa a sebareflexii, ale podnet na zmenu musí prísť od
neho samého ;) Aj tak : najväčší dosah ktorý človek má je na seba samého. Nechcite
teda aby sa zmenil svet. V prvom rade sa snažte zmeniť sám. Jednak sa zmení svet
(teda pohľad na neho) a jednak uvidíte cestu ako pomôcť ostatným ;)

U ľudí si veľmi váži, ak v nich nájde aspoň štipku inteligencie a zdravého sedliackeho
rozumu. Ak tam je aj logické myslenie, to až vyteká od radosti. Ináč tento poznáš?
Optimista verí že bude dobre, pesimista sa obáva, že by to mohla byť pravda :-D A ináč:
Pesimista vidí tmu v tuneli, optimista vidí svetlo na konci tunela, realista už vidí vlak a
rušňovodič vidí troch debilov na koľajniciach ;)

Niekedy hľadal všetky zlé vlastnosti, ktoré sa v ňom nachádzali a ktoré sa mu na ňom
akosi hnusili. Pokúšal sa s tým aj niečo spraviť. Lebo si akosi vsugeroval, že je to
dôležité. Len nie je to také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. A aj keď má
minimálne milión chýb (teda o ktorých vie, tých o ktorých nevie je ešte oveľa viac) a
rozhodol sa, že sa stane lepším človekom, teraz už vie, že sa mu to nikdy nepodarí. Ale
tak aj snaha sa cení no nie? Má na to celý zvyšok svojho života. A hoci by sa mu
podarilo zmeniť na sebe čo i len jednu negatívnu vlastnosť, bude šťastný, lebo dosiahol,
čo si kedysi dávno zaumienil ;)

Niekedy ho ľudia pokladali za optimistu-extrémistu. Bol ten, ktorý videl pohár radšej
poloplný ako poloprázdny, pretože optimizmus nenapomáhal len jemu, ale pôsobil aj na
jeho okolie a možno nebadateľným ale pre neho podstatným spôsobom ho formoval a
ovplyvňoval. Verí tomu, že každý by chcel vidieť svetlé zajtrajšky. My ľudia väčšinou
chceme to dobré aj keď navonok sa môžeme tváriť ináč a hovoríme a konáme opak
toho čo si myslíme alebo chceme. Nuž je to tak. Zákony sú zákony. Ale tak zákony sú tu
predsa na to, aby sa porušovali, no nie? ;) Mali by sme preto v živote venovať
maximálne úsilie tomu, aby sme sa učili ako byť šťastnými, ako preukazovať radosť, ako
prejavovať lásku, ako zahadzovať prehnané starosti a iné užitočné veci. Veď snáď na to
sme tu. Či?

Možno (ale je to vysoko nepravdepodobné ;) sa raz stane potulným kazateľom a bude
ľuďom ukazovať správnu cestu, čiže tú jeho. Podľa mňa na ňu nikoho nezláka, ale
prinajmenšom sa na ňom ľudia pobavia ;) Teší sa na to ako sa bude živiť bylinkami,
korienkami, bobuľami a hubami, či inými lesnými plodmi ;)

Verí že mládež je nositeľkou rána, a preto ju treba od malička formovať, aby nezdiveli
tak ako je to možné vidieť na každom kroku. Veď si zober čo z neho vyrástlo ;)

Ak si pozrieš ľubovoľnú titulku novín, televízných správ, správ z rádia, či len rozhovor
ľudí, akýchkoľvek informácií, ktoré prijímaš, nájdeš určitú podobnosť (vzor), ktorý sa tam
neustále, všade a stále opakuje. Podľa neho je to negativizmus. Nemyslíš že už toho
bolo dosť? A naozaj máme veriť tomu, že ľudia chcú takéto negatívne správy? Že
pozitívne správy by uberali zo sledovanosti? Nuž on ani ja tomu veľmi nechápeme.

Základnym pochopením mnohých problémov v akýchkoľvek diskusiách či treniciach je
problém individuálneho pohľadu každého jedného z nás na diskutovanú otázku. Každý
človek má svoju vlastnú jedinečnú cestu, ktorá ho doviedla k tomuto časovému



okamihu. V tom sú zahrnuté jeho zážitky, skúsenosti, vedomosti, predsudky, atď. Z čoho
vyplýva to, čo je schopný vidieť, chápať a v čo je schopný veriť. Ide o to, že ak človek
nie je ochotný rozširovať svoje obzory a striktne vidí a presadzuje len to čo chce vidieť
on, je to dosť veľký problém. Človek by mal byť v prvom rade otvorený novým nápadom,
myšlienkam, či pohľadom iných ľudí. Nie preto aby ich od slova do slova prijímal ale aby
ich dokázal zvažovať, uvažovať nad nimi a tak si upravoval svoju mozajku. Ak niekomu
hodíš kúsok puzzle, ktorý proste do jeho skladačky nezapadá, bude sa tomu zubami
nechtami brániť. Sú ľudia, ktorí tak nekonečne dokážu brániť svoju pevnosť, že si
postavia vodné priekopy, katapulty a používajú rôzne zbrane len aby sa ten ich postoj,
ich pohľad a ich hrad nezbúral. Ale to je prirodzené, nikto nechce aby niekto zasahoval
do jeho "sveta". Aby mu ho ničil, nabúraval systém istôt a to na čom je jeho svet
založený. Toto platí pre každého jedného z nás. Preto len ťažko vysvetlíš niekomu kto
nešiel po tvojej ceste ( a žiaden ďalší takýto nie je - len ty sám ), k čomu všetkému si na
tej ceste došiel. Aj keby to bol najsvetabornejší zážitok či poznanie ktoré sa dá zažiť.
Však hovorí sa, že neexistuje zlyhanie :) Len nedostatočná snaha :) Takže čo s tým?
Málo sa snažíme? :)

Jeho Otec a Mama mu povedali mnoho vecí. Celkom sranda je, že ich opakovali
dovtedy, kým mu ich nevbili do hlavy a teraz, kade chodí, tade ich za nimi opakuje.
Jablko proste nepadlo ďaleko od stromu. Názorná ukážka: Kto neslucha otca, matku,
ten upadne do úpadku ;)

Predstav si aké hrozné je stratiť milovaného človeka. On v priebehu jednej noci stratil
dvoch. Toho prvého v živote nevidel a už ho ani neuvidí. Nikdy ho nepoznal a ani na to
nebude mať príležitosť. Toho druhého poznal viac, ale z nejakého dôvodu nebol pre ňu
tým jediným, pravým a už navždy. Ver mi, dosť výrazne to s ním pohlo. Vynadal Bohu.
Vyzdvihol jeho nemiestny zmysel pre humor a iróniu. Ja viem krivdil mu, no ale to tak,
keď sa človek naserie, vždy si to odnesú tí nevinní. Čo to poplakal a posmútil. 3 dni
chodil v čiernom, aby vzdal úctu tým výnimočným osobám. Aby prejavil svoje pocity,
nesúhlas, ba až hnev nad takýmto postupom. Je prosto citlivá dušička ;) Nuž čo už.
Život ide a pôjde ďalej, a to aj za predpokladu, že z neba budú traktory padať ;)

Keď sa ti nič nedarí, keď ti už nič nejde, sadni si na krajnicu, ono ťa to prejde ;)

HĽADÁ TO, ČO JE V ĽUĎOCH, ABY ODHALIL ČI SA TO NESKRÝVA I V ŇOM ! LEBO
VEĎ ČO AK ;)

BÝVAL TÝM, KTORÝ MAL VŠETKO A ZÁROVEŇ MAL NIČ. TAK JE TO
NAJSAMLEPŠIE, BO BOHATÝM SI A NIKTO ŤA NEOKRADNE, SÁM MU TO DÁŠ ;)

ČÍM VIAC TOHO POZNAL, TÝM MENEJ TOHO CHÁPAL. PRÍLIŠ SA SNAŽIL O
POCHOPENIE VECÍ, KTORÉ SA NEDALI POCHOPIŤ. ČO BOLO, BOLO. JEDNÉHO
DŇA SI POVEDAL: DOSŤ!. A VŠETKO SA MU ZRAZU VYJASNILO. ASPOŇ NA
CHVÍĽU ;)

NENI SRANDA PIC, KEDZ CI NECHUCI ;)

AT LAST BUT NOT LEAST : Myslím, že je dôležité raz začas vyniesť smeti svojej
domácej ;)



Jeho tváre
nuž takto dzI/O občas vyzerá...
01.07.2021 16:55

Predtým ako sa zbláznil
tesne pred tým ako sa s koňom zrazil...

Zvonka čert
miluje hriešnikov a isto sa raz stretnete...

Príliš veľa rozmýšľania
alebo skôr alkoholu...

Môžem to
no čo iné sa dá v práci robiť...

Šťastný malý muž
na výlete v Rímovi...

Ukáž mu svoj jazyk
áno, má dokonca aj jazyk...

Kráčajúci mŕtvy muž
keď sa nahneváme, budeme zlí...

Útok potápkarov
keď útočia divé potápkari...

Rokové festivaly vládnu
miluje rockové festivaly...

Pláž s palmami je najlepšia
na výlete v Chorvátsku...



Aké krásne bábätko
miluje spánok...

Fajčíme bejby
miluje ostravské trubičky...

Vyzerá to ako on
na ceste do tatier...

Nebuď ho v práci
keď sa v práci predčasne zobudí...

Áno, predsa len inžinier
síce LTT ale podarilo sa...

Len ďalší obyčajný festivalový deň
nálada gradovala, gradovala...

Červený ako hasičské auto
červený ako jabĺčko...

Trochu smutný
posteľ má najradšej...

Smutná nálada
niekedy sa vyskytne i depka...

Bolo to niečo veľmi strašné
no práca, čo iné...

Domáci komfort je najlepší
všade dobre, doma najlepšie...

Sedenie v lanovke
cesta na Skalnaté pleso...

Potom sa zbláznil
autobusové šialenstvo...

Bowling môže byť nebezpečný
miluje keď si váľa gule...

Pitie ťa môže zabiť, ver mu
alkohol je metla ľudstva...

Nejaký romantický moment
miluje zamilovanosť...

Nie, nie je farmár
farmárčenie vážne nemusí...

Paparazzi, môžte sa
všetci heš...



Prosím ak piješ, nešoféruj
je nebezpečné riadiť auto pod vplyvom...

Unavený ako len muž môže byť
únava zrobeného muža...

Kone miluje
kôň, to jeho najobľúbenejšie zviera...

Nemá rád formálne oblečenie
no slušňák no...

Jeden z hriechov jeho mladosti
travolta sa nechytá...

Sedí ako žaba na hore
nad tatrou sa blýska...

Čo chceš od neho?
tak teda čo bude...

Radšej sa zastav
nechoď bližšie, lebo uvidíš, čo nechceš vidieť...

Čínsky pohľad
v Číne spí drak, dajte pozor aby ste ho nezobudili...

Arabský pohľad
tisíc a jedna noc...

Môže sa usmievať celý deň
skoro vôbec ho neunavuje smiať sa...

Župan je najlepší
dať si fajný kúpeľ je top...

Otras sa oslík
prečo sú osly akože hlúpe...

Nejaký zubný problém
zúbková víla si príde pre zúbok...

Ešte raz ti hovorí
pre istotu ešte raz: nechoď bližšie...

Šialený úsmev
niečo smiešne...

Pracovná nálada
konečne úsmev...

Ostrihaný
a oholený...



Predtým ako sa zbláznil
tesne pred tým ako sa s koňom zrazil...
01.07.2021 17:00



Zvonka čert
miluje hriešnikov a isto sa raz stretnete...
01.07.2021 16:59



Príliš veľa rozmýšľania
alebo skôr alkoholu...
01.07.2021 18:00



Môžem to
no čo iné sa dá v práci robiť...
02.07.2021 20:12



Šťastný malý muž
na výlete v Rímovi...
02.07.2021 20:14



Ukáž mu svoj jazyk
áno, má dokonca aj jazyk...
02.07.2021 20:15



Kráčajúci mŕtvy muž
keď sa nahneváme, budeme zlí...
02.07.2021 20:16



Útok potápkarov
keď útočia divé potápkari...
02.07.2021 20:17



Rokové festivaly vládnu
miluje rockové festivaly...
02.07.2021 20:18



Pláž s palmami je najlepšia
na výlete v Chorvátsku...
02.07.2021 20:19



Aké krásne bábätko
miluje spánok...
02.07.2021 20:20



Fajčíme bejby
miluje ostravské trubičky...
02.07.2021 20:22



Vyzerá to ako on
na ceste do tatier...
02.07.2021 20:23



Nebuď ho v práci
keď sa v práci predčasne zobudí...
02.07.2021 20:24



Áno, predsa len inžinier
síce LTT ale podarilo sa...
02.07.2021 20:25



Len ďalší obyčajný festivalový deň
nálada gradovala, gradovala...
02.07.2021 21:27



Červený ako hasičské auto
červený ako jabĺčko...
02.07.2021 21:29



Trochu smutný
posteľ má najradšej...
02.07.2021 21:30



Smutná nálada
niekedy sa vyskytne i depka...
02.07.2021 21:31



Bolo to niečo veľmi strašné
no práca, čo iné...
02.07.2021 21:32



Domáci komfort je najlepší
všade dobre, doma najlepšie...
02.07.2021 21:42



Sedenie v lanovke
cesta na Skalnaté pleso...
02.07.2021 21:43



Potom sa zbláznil
autobusové šialenstvo...
02.07.2021 21:44



Bowling môže byť nebezpečný
miluje keď si váľa gule...
02.07.2021 21:45



Pitie ťa môže zabiť, ver mu
alkohol je metla ľudstva...
02.07.2021 21:47



Nejaký romantický moment
miluje zamilovanosť...
02.07.2021 21:53



Nie, nie je farmár
farmárčenie vážne nemusí...
02.07.2021 21:54



Paparazzi, môžte sa
všetci heš...
02.07.2021 21:56



Prosím ak piješ, nešoféruj
je nebezpečné riadiť auto pod vplyvom...
02.07.2021 21:57



Unavený ako len muž môže byť
únava zrobeného muža...
02.07.2021 21:58



Kone miluje
kôň, to jeho najobľúbenejšie zviera...
02.07.2021 22:02



Nemá rád formálne oblečenie
no slušňák no...
02.07.2021 22:03



Jeden z hriechov jeho mladosti
travolta sa nechytá...
02.07.2021 22:04



Sedí ako žaba na hore
nad tatrou sa blýska...
02.07.2021 22:05



Čo chceš od neho?
tak teda čo bude...
02.07.2021 22:07



Radšej sa zastav
nechoď bližšie, lebo uvidíš, čo nechceš vidieť...
02.07.2021 22:09



Čínsky pohľad
v Číne spí drak, dajte pozor aby ste ho nezobudili...
02.07.2021 22:10



Arabský pohľad
tisíc a jedna noc...
02.07.2021 22:11



Môže sa usmievať celý deň
skoro vôbec ho neunavuje smiať sa...
02.07.2021 22:12



Župan je najlepší
dať si fajný kúpeľ je top...
02.07.2021 22:13



Otras sa oslík
prečo sú osly akože hlúpe...
02.07.2021 22:14



Nejaký zubný problém
zúbková víla si príde pre zúbok...
02.07.2021 22:15



Ešte raz ti hovorí
pre istotu ešte raz: nechoď bližšie...
02.07.2021 22:16



Šialený úsmev
niečo smiešne...
02.07.2021 22:17



Pracovná nálada
konečne úsmev...
02.07.2021 22:18



Ostrihaný
a oholený...
28.09.2021 22:40



Jeho poézia
slová v rýmoch, čo vyšli z neho a čo sú najviac z jeho srdca...
02.07.2021 20:30

Nástenka
za horami, dolinami...

Nálada
vetrík fúkol po doline...

Láska
ja spoznal som raz dievčinu...

Túžba
život môj je osamelý...

Pozitívne myslenie
vždy keď dlho niečo musíš...

Princeznička
princeznička z diaľky píše...

Moja myseľ
ráno, keď sa zo sna vzdialim...

Tvoje áno
nemôžem spať a tak dumám...

Človek dnešný
človek dnešný furt len húta...

Oheň
zas som v jame levovej...



Puzzle
blúdim nocou sem a tam...

Poslanie
som tu ako medzi vlkmi...

O5 dzI/O
spoznal som sa vďaka ľuďom...

Cesta
cesta dlhá, hrboľatá...

Žena
ďakujem Vám z neba sily...

Trápenie
láska občas býva krutá...

Zdravíme, ďakujeme a prosíme
ďakujem ti náš Stvoriteľ...

Muži, ženy, deti
muži, ženy, slová, skutky...

Otče náš
ktorý si prišiel medzi nás...

Sen
celú nôcku sa mi sníva...



Nástenka
za horami, dolinami...
02.07.2021 20:31

Za horami, dolinami,
za kríčkami s malinami,
v chyžke býva krásna žienka,
krásu v srdci dostala do vienka.

Vo veži je uväznená,
zvieratkami obklopená,
kačičky jej pomáhajú,
keď sa s milým rozprávajú.

Celý deň sa doma učí,
múdrosťami orech mučí,
občas klipne očičkami,
zaspinká nám nad knižkami.

Detičky jej robia radosť,
páči sa jej tá ich hravosť,
s láskou, nehou, pohladením,
stráži ich vždy s potešením.

Šťastie nemá, stále vraví,
ľudkom chýbajú vraj mravy,
nespratníci deduškovia,
palicami zas jej hrozia.

Vo vláskoch jej žijú vlnky,
rúčky moje v nich jak člnky,
poklad je to - veľmi vzácny,
strapúšik môj čarokrásny.

Drobčekom je? nič to za to,
je to predsa živé zlato,
svetom letí moja správa,
nech si každý pozor dáva.

Málo je dnes takých krások
neskrivte jej ani vlások,
chrániť ju pred všetkým zlým,
bude mojím poslaním.

Veru, veru, hovorím Vám,
milšiu žienku isto neznám,
v diaľke počuť zvoniť zvonec,
to však ešte nie je koniec.



Úsmev, radosť, potešenie,
Tvojmu srdcu pohladenie,
dušičke zas pokoj veľký,
poštou pošlem karamelky.



Nálada
vetrík fúkol po doline...
02.07.2021 20:31

Vetrík fúkol po doline,
miestami nás zamrazí,
aj keď sa dnes nespálime,
náladu nám neskazí.

Tam v tých krajoch pri Váhu,
mráčiky sa rozhostili,
človek čo má odvahu,
fúkne do nich z plnej sily.

Nech len radšej idú pekne,
niekam preč od slniečka,
bo keď prídem, fúknem na ne,
rozpadnú sa jak vlečka.

Chmáry z mysle odoženiem,
netrápia ma žiadne kvapky,
zas na teba si spomeniem,
keď kvákame jak dve žabky.

Humor len nech ti je blízky,
či si topoľ a či nízky,
Maličkosti všímaj si,
vždy teš sa z nich ako psík.

Smej sa ako blázon veľký,
vždy a všade, aj v pondelky,
lebo smiech je nastroj ktorý,
vylieči vždy, keď si chorý.

Chorý v láske, práci keď si
pomáha nám zvládať stresy,
daj si preto dávku i dve,
nech ťa z toho bolia gambe.

Každý večer slnko sadne,
domov prídeš, nie si na dne,
sadneš si do kresla svojho,
neoddáš sa básni Mor-ho.

Povzbudíš sa znova smiechom,
aj keby ťa capli mechom,
skôr jak privrieš obe viečka,
kukneš na stôl a tam sviečka.



Divoký plamienok už horí,
sviečočka zložená z vosku a darov morí,
miestnosť celú svitom ožaruje,
myseľ tvoju bielou farbou vymaľuje.



Láska
ja spoznal som raz dievčinu...
02.07.2021 20:32

Ja spoznal som raz dievčinu,
čo meno mala Nástenka,
nuž vravím Vám tú novinu,
tak vznikla táto básenka.

Hneď zrána v ten deň sľúbil som jej,
že napíšem jej verše z lásky,
tak do noci tej hlbokej,
tu píšem, hútam, bez nadsázky.

Ja spoznať by som chcel ju viac,
bo lásku vo mne oživila,
chuť letieť mám aj na mesiac,
od chvíle, čo ma oslovila.

O láske mojej úprimnej,
tu písať môžem deň i noc,
už navždy chcem byť len pri nej,
keď treba, prídem na pomoc.

Môj život zrazu krajší je,
a žiadne žiale nemám už,
aj svet sa so mnou raduje,
že stal sa zo mňa šťastný muž.

Tak šťastný, jak len dá sa,
ma opantala krása,
čo v srdci tvojom hrá sa,
a cítim sa jak v raji. Zasa.

Ty raj na zemi stvorila si,
ja zbláznim sa tu z toho asi,
a život môj má zas raz zmysel,
bo’s obsadila moju myseľ.

Dúfam, všetkých svätých prosím,
nech naplní sa túžba moja,
čo v srdci svojom teraz nosím,
by stali sme sa navždy TY + JA.

Bo láska moja k Tebe,
vždy bude jak to nebe,
tak veľké, modré, čistučké,
jak krásny motýľ na lúčke.



Už svetlá hasnú, stmieva sa,
a sníčkovo sa budí zo sna,
o Tebe nech mi sníva sa,
ty láska moja čarokrásna.



Túžba
život môj je osamelý...
02.07.2021 20:33

Život môj je osamelý,
a nie som ešte stále v cieli,
no neodídem na druhý breh,
kým nenaplním lásky príbeh.

Myslieť musím stále na to,
že chcel by som byť tvoje zlato,
tvoj noštek, očká, ušká, vlásky,
mi vnukli tieto slová lásky.

Tvoj úsmev, úprimný a milý,
mi dodal znova ďalšej sily,
by prežil som aj tento deň,
keď cítim sa jak suchý peň.

A srdiečko mi ťažko puká,
bo život môj je veľká muka,
ja zas a znova sám tu stojím,
len ty môžeš byť šťastím mojim.

Hory, lesy, šíre pláne,
dnes rozdeľujú naše dlane,
no raz sa stretnú, v jednu spoja,
to sľubujem Ti láska moja.

Bo Teba v mysli stále nosím,
smutný som a Boha prosím,
nech cestu k Tebe razom nájdem,
i v koniec sveta pešo zájdem.

Tam v diaľke na mňa sama čakáš,
a čiernej tmy sa zavše ľakáš,
ja cválam už na bielom koni,
ni vietor, nik ma nedohoní.

Cestou prašnou, hrboľatou,
lúkou plnou krásnych kvetov,
hoc potrvá to dlhé roky,
nič nezastaví moje kroky.

Našiel som ťa moja sladká,
rúčka tvoje vlásky hladká,
dlaň si našla cestu k dlani,
keď našiel som Ťa na svitaní.



Môj príbeh konca nedočká sa,
ten Tvoj zas s mojim prepletá sa,
a rúčka nežne hladí líčka,
už navždy, moja princeznička.



Pozitívne myslenie
vždy keď dlho niečo musíš...
02.07.2021 20:34

Vždy keď dlho niečo musíš,
celý život sa Ti zhnusí,
pomyslíš si v duchu slová,
musí prísť už doba nová.

Doba, v ktorej všetko kvitne,
v mysli sa ti obraz mihne,
obraz krásny ružovučký,
svet, ktorý je tak krásnučký.

Keď si ho sám vybuduješ,
z predstáv, snov a fantázie,
zlé myšlienky vynuluješ,
vďaka kúsku poézie.

Prežiješ aj koniec sveta,
stačí si to predstavovať,
žiaden problém nerozmetá,
to, čo smieš si vybudovať.

Aj keď život náš je ťažký,
občas máš chuť vziať si prášky,
nenahraješ neprajníkom,
takto spáchaným únikom.

Je to možno silná káva,
vždy, keď zlosť Ťa nahlodáva,
rozdýchaj to, zatvor oči,
predstav si, že sedíš v koči.

Kone vrané, gaštanové,
ťahajú ho ako divé,
doplnia ti sily nové,
sú to sny, no celkom živé.

Prídu stresy, možno presy,
šťastný z toho práve nie si,
odolávaš z posledných síl,
nemáš pocit že by si žil.

Nič to za to, nevzdávaj sa,
optimizmu oddávaj sa,
pomôže Ti v ťažkej chvíli,
aj keď šakal v diaľke kvíli.



Píšem toto v stave blaha,
aj keď skeptik možno váha,
o duševnom zdraví mojom,
smútku poviem, navždy zbohom.



Princeznička
princeznička z diaľky píše...
02.07.2021 20:35

Princeznička z diaľky píše,
došla aj k nám od nej správa,
v tejto správe nám vraví že,
na hrášku nerada spáva.

Do vezenia uvrhnutá,
celým svetom zabudnutá,
pred zámkom jej ruže kvitnú,
strážia pevnosť nedobytnú.

Celý deň len na to myslí,
ako doma sa jej majú,
všetci známi, srdcu blízki,
a či na ňu spomínajú.

Princa hľadá princeznička,
ktorý by jej skladal básne,
a božtekami na líčka,
v nej rozpaľoval skryté vášne.

Vyslobodil by ju v skutku,
dušičku jej zbavil smútku,
na rukách ju stále nosil,
o rúčku ju nežne prosil.

Striga hnusná ju zakliala,
pomoc princa nečakala,
ktorý ju chcel oslobodiť,
nádej novú pre ňu zrodiť.

Už Ťa hľadám, nič sa neboj,
strhne sa tam preveľký boj,
pýtate sa azda prečo?
strigu skolím ostrým mečom.

Zmizne kliatba, zmiznú čary,
k nohám položím Ti dary,
telo, srdce, dušu moju,
amen povieš nepokoju.

Bozkom sa mi poďakuješ,
city moje opätuješ,
držíme sa, ruka v ruke,
neoddáš sa už viac muke.



Ako každá rozprávočka,
ktorá uspí Tvoje očká,
táto tiež už chvostom vrtí,
buďme šťastní, až do smrti.



Moja myseľ
ráno, keď sa zo sna vzdialim...
02.07.2021 20:35

Ráno, keď sa zo sna vzdialim,
zúbky čistím, vlásky gniavim,
obsadíš mi moju myseľ,
sťaby malý neposedný syseľ.

Celý deň len na to čakám,
že napíšeš mi dve, tri slová,
tvárim sa, že tvrdo makám,
nepíšeš a myseľ stoná.

Slniečko keď sa už lúči,
v hlávke mi to len tak hučí,
cítim sa jak pacient chorý,
je to ako z nočnej mory.

Večer, keď zas posteľ mučím,
hlávku svoju nenaučím,
by myslieť v Teba prestala,
a snom sa chvíľku oddala.

Metám sa jak taká ryba,
čo na súši zakotvila,
keď osôbka mi Tvoja chýba,
tak nádherná a veľmi milá.

Mrvím sa jak taký škrečok,
niesom pánom svojich viečok,
aj keď tma je vrecovitá,
obraz Tvoj predomnou kmitá.

Vidím jasne Tvoje líčka,
očká, jak farebné sklíčka,
svietia mi tu do tmy hustej,
v izbe ináč celkom pustej.

V náručí bych chcel Ťa držať,
skôr ako zas začne pršať,
rád by som sa stretol s Tebou,
potešil Ťa svojou nehou.

Bez Teba už nechcem dýchať,
či sa budeš smiať, či kýchať
spýtam sa Ťa teda priamo,
koľkatku chceš pyžamo?



Tristošesťdesiatpäť dní v roku,
chcem byť len po Tvojom boku,
nech vydýchne si moja myseľ,
a život môj nech nájde zmysel.



Tvoje áno
nemôžem spať a tak dumám...
02.07.2021 20:36

Nemôžem spať a tak dumám,
pokoja ni kúska nemám,
v mysli mojej čistý zmätok,
chýba mi môj krásny kvietok.

Sedmokráska rozkvitnutá,
k môjmu srdcu prilipnutá,
správne slová hľadám v duchu,
čo ulahodia Tvojmu sluchu.

O pocitoch v mojom vnútri,
bude skoro tri štvrť na tri,
no slnko ešte nevychodí,
a spánok stále neprichodí,

Neviem čo sa so mnou deje,
chvejú sa mi obe ruky,
vonku ako z krhly leje,
v diaľke počuť zvláštne zvuky.

Pocity tie staré známe,
srdce sa mi napol láme,
keď s milovanou nemôžem byť,
ja vážne ani nemám chuť žiť.

Bez teba tu asi zomriem,
zúfalý som, iba to viem,
že chcem len Teba, žiadnu inú,
tak nedávaj mi za to vinu.

Všetko mi ťa pripomína,
hľadám pravdu v kvapke vína,
odpovede na otázky,
či cítiš aj ty kúsok lásky.

K osôbke tej mojej divnej,
a rozhodne nie neomylnej,
no odhodlanej s Tebou prežiť,
život celý, skús mi veriť.

Mám pocit, že mi niet pomoci,
som navždy plne v tvojej moci,
za oknom sa budí ráno,
túžim len po tvojom áno.



Tak odpovedz mi prosím kladne,
nech srdce moje neuvädne,
a túžba moja nevychladne,
nech necítim sa už viac na dne.



Človek dnešný
človek dnešný furt len húta...
02.07.2021 20:37

Človek dnešný furt len húta,
jak by dostal všetko ľahko,
bez námahy, bez pohnutia,
hlavne nech to trvá krátko.

Keby sa tak snažil makať,
nie len ležať, v kuse plakať,
čakať že mu holuby,
budú lietať do huby.

Je to naša povaha,
nič nerobiť, v kuse plakať,
zdravý rozum zaváha,
v práci sa zas bude flákať.

Najlepšie je na diváni,
sám seba však ocigáni,
že sa s týmto nedá pohnúť,
a je ťažke chrbát ohnúť.

Plávať s prúdom, to je ono,
ochabne ti tvoje lono,
počúvať len klamstvá, sľuby,
tých čo sú tu samoľúbi.

Nikto nevie tak veľa dať,
koľko ja viem nasľubovať,
toto skús si uvedomiť,
skôr jak znova pôjdeš voliť.

Jediným snom modrých, žltých...
je hrať sa jak na pieskovisku,
a do kapsičiek svojich plných,
dostať ešte viacej zisku.

Kašlú oni na prostý ľud,
a nedosiahnu na duši kľud,
kým nezožerú celý valov,
ja rozbil bych im hlavy skalou.

To sú oni, poznáme ich,
horší ako ten smädný mních,
čo vodu káže, víno pije,
ovečky tým snáď opije.



Nič to za to, ľudia moji,
prišiel rytier v zlatom zbroji,
sieť do vody napriahne,
rybky z prúdu vytiahne.



Oheň
zas som v jame levovej...
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Zas som v jame levovej,
a v noci snívam len o nej,
krása jej ma očarila,
do pamäte sa mi vryla.

Prázdnota ma vyplňuje,
mesiac z diaľky pokukuje,
diví sa a horekuje,
samota už zasa tu je.

Desivá a neľútostná,
je to ako doba pôstna,
keď si musíš odopierať,
žalúdok ti bude zvierať.

Bez Teba je život prázdny,
bezduchý a celkom fádny,
nemá vôbec žiadny zmysel,
už aby som čím skôr visel.

Prečo nie si teraz so mnou,
zverím sa Ti s túžbou skromnou,
prosím príď a buď mi všetkým,
zabudni čo bolo predtým.

Navonok sa možno smejem,
tvárim sa že všetko zvládam,
vo vnútri však tíško tlejem,
uhasí ma niekto hádam.

Ohňom, ktorý večne horí,
len tým, čo prenáša aj hory,
a zmysel nášmu bytiu dáva,
keď príde, navždy ostáva.

Prosím staň sa požiarnikom,
čo zachráni ma pred ohníkom,
ten páli, dusí, zabíja ma,
nech počká ešte v zemi jama.

Zhorel som už skoro celý,
srdce sa mi nezacelí,
a smútok ten ma zožiera,
ostala mi len viera.



Odhoď prosím svoju masku,
ponúkam Ti predsa lásku,
v maximálne čistej forme,
udělej to bitte for me.



Puzzle
blúdim nocou sem a tam...
02.07.2021 20:38

Blúdim nocou sem a tam,
samú seba nepoznám,
hľadám kúsky mozaiky,
spájam, šijem z nich vlajky.

Kúsok znania tvorí puzzle,
aj keď nikomu neprajem zle,
som tu napriek tejto vete,
zatvorený ako v gete.

Keby že som to vyzradil,
celú vetvu by som zradil,
preto musím všetko tajiť,
stranu mince takto hájiť.

To čo bolo podstatné je,
aj keď všetko na Tebe je,
budúcnosť si môžeš tvoriť,
aj keď sa s ňou budeš moriť.

Ako bude to nik nevie,
možno niekto jablko zje,
bude potom tušiť, chápať,
v noci bude tvrdo chrápať.

Tak ako ja, tak ako ty,
a či prídu mrákoty,
a či bude slnko páliť,
bude sa ti vždycky máliť.

V dnešnej dobe informačnej,
rýchlej ale dosť zázračnej,
kúsok lega prilepíme,
domček z kariet postavíme.

Domček, ktorý pevne stojí,
pred vetríkom on obstojí,
nepoddá sa žiadnym vplyvom,
pri prístupe vždy citlivom.

Prajem všetkým svojim deťom,
aby šli za svojim svetlom,
pevne, rázne, dôstojne,
len tak z nudy nestojte.



Prajem všetkým veľa lásky,
nech sa nevytvoria vrásky,
Na tvári len úsmev večný,
aj keď vie byť nebezpečný.



Poslanie
som tu ako medzi vlkmi...
02.07.2021 20:39

Som tu ako medzi vlkmi,
šľahajú ma, bijú tlkmi,
ochutnal som vinnú révu,
a občas býva mi do revu.

Cez deň chodím kade-tade,
vyhýbam sa hádke, zvade,
netúžim ja po paráde,
nepodľahnem veľkej zrade.

V noci spím a cez deň bdiem,
trošku pijem, trošku jem,
občas cigu vykúrim,
pľúca smogom začmúdim.

Nie som človek neomylný,
snažím sa však ostať pilný,
pomôcť tam, kde treba,
nechcem žiť pre seba.

Hľadať krivdy v tomto svete,
naprávať ich sväto-sväte,
Boh mi bude napomáhať,
aj keď budú odolávať.

Chcem byť jeho pravou rukou,
aj keď občas trpím mukou,
nemôžem už ináč len tak,
on mi verí, pozná ma bez tak.

Chcel by som byť o5 voľný,
lietať ako motýľ poľný,
obdivovať krásy sveta,
tešiť sa aj z chladu, z leta.

Príď, že Duchu pravdy ku mne,
nech sa môžem správať umne,
pomôcť takto tým, čo tápu,
v tme tej hustej bez padáku.

Potom prahne moja duša,
aj keď diabol vždy pokúša,
nechcem byť mu služobníkom,
nech mi plače nad pomníkom.



Veľa práce predomnou je,
Boh však navždy už so mnou je,
Jeho vôľa naplní sa,
ovocia to plná misa.



O5 dzI/O
spoznal som sa vďaka ľuďom...
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Spoznal som sa vďaka ľuďom,
nebolo to vôbec kľudom,
čas myslenia skončil už,
stal sa zo mňa o5 muž.

Rázny, strohý, o5 dzI/O,
nasadnem na svoje clio,
svet zas budem objavovať,
tak sa budem zotavovať.

Sám jak vojak proti vetru,
s mlynmi budem bojovať,
proti dvojakému metru,
večne skúsim skórovať.

Prameň lásky objavím,
v sebe oheň zapálim,
týmto ohňom spálim všetko,
čo pokúsi sa tváriť vetcho.

Láska len, je sila vo mne,
čo núti ma sa správať umne,
je motor mojej mysle dutej,
a liekom tej tváre mrzutej.

Láska k žene, láska k Bohu,
milovať ich chcem aj v stohu,
v slame mäkkej, voňavej,
záleží mi len na nej.

Láska čistá, v čistej forme,
hriech tu pustiť nedovoľme,
kvietok biely, jak ľalia,
vždy sa ňou rád opíjam.

Je to droga návyková,
muža zo mňa snáď vychová,
muža, ktorý vždy obstojí,
keď mu diabol zoči stojí.

Budem tu a budem tam,
pôjdem svetom sem i tam,
radosť budem sebou nosiť
pána Boha o to prosiť.



Celý svet sa bude tešiť,
keď zas budem smiechom liečiť,
vyhlasujem vojnu smútku,
dostane odomňa dútku.



Cesta
cesta dlhá, hrboľatá...
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Cesta dlhá, hrboľatá,
čaká mňa i môjho brata,
obstojím v nej, tajne dúfam,
nepoddám sa ťažkým putám.

Vonku krásne slnko svieti,
obloha jak potok v sieti,
krásna, čistá bez oblaku,
pripomína veľkú mláku.

V duši pokoj, v tele duch,
nosom dýcham čistý vzduch,
pľúca moje čistí vánok,
oči moje privrie spánok.

Celý človek môj je šťastný,
je to pocit veľmi slastný,
láska vo mne zas prebýva,
aj keď sa tam riadne skrýva.

City moje za mrežami,
nevedia výsť vonku s nami,
sú tam ako vo vezení,
chýba mi tu dotyk ženy.

Ženy krásnej, vysnívanej,
zrak môj spočinul zas na nej,
láska moja k tejto žene,
chmáry z duše odoženie.

Aj keď slza na krajíčku,
steká mi po mojom líčku,
nevzdám sa ja, zas to vravím,
krivdy sveta snáď napravím.

Nechcem byť už bez nej sám,
smútok v múroch zanechám,
pôjdem za ňou priamo, rýchlo,
pri srdci ma čosi pichlo.

Nebudem sa trápiť len tak,
lietať budem jak orol vták,
lásku budem rozdávať,
a málokedy nadávať.



Kráčať budem pevným krokom,
kým nestretne sa zas rok s rokom,
nebudem ni spať, nebudem ni bdieť,
správnu cestu skúsim vidieť.



Žena
ďakujem Vám z neba sily...
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Ďakujem Vám z neba sily,
stal sa zázrak veľmi milý,
chválim chvíľu blaženú,
objavil som ju - Ženu.

Vo vláskoch má čokoládku,
pusu, tú má isto sladkú,
na tom svete čosi hľadá,
romantiku? tú má rada.

Vlnky krášlia hnedé vlásky,
vánok s nimi čary robí,
krásny úsmev pery zdobí,
prednosťou je tejto krásky.

Člnky moje našli vlnky,
robia si tam žblnky, žblnky,
mäkkučké sú jak z bavlnky,
či zo zákuska sladkej plnky.

Občas sa jej trasú rúčky,
prstík, ten má bez obrúčky,
hory, lesy tiež má rada,
vo mne našla kamaráda.

Často na zem z výšky padá,
na svoj vek je veľmi mladá,
modrinky si tajne zbiera,
robí ich jej dáke zviera?

Novinkami život plní,
v lete sa zas zvykne slniť,
rany kruté ničí smiechom,
ten je každodenným liekom.

Úchylaci po nej túžia,
keď sa sama túla nocou,
vôkol nej jak divý krúžia,
ochránim ju vyššou mocou.

Poskytnem jej ruku svoju,
neublížim svojou silou,
nepoddá sa nepokoju,
keď sa stane mojou milou.



Ostaneme navždy spolu,
naše duše splynú v jednu,
prekonáme každú smolu,
cez leto a taky v lednu.



Trápenie
láska občas býva krutá...
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Láska občas býva krutá,
rozdá dve-tri rany pod pás,
ruky ťažia mocné putá,
aj tak navždy ostane v nás.

Bude bolieť, bude páliť,
občas sa ti bude máliť,
choď však za ňou, za jej hlasom,
nech sa stane ti kompasom.

Neroň slzy, nebuď smutná,
pre nešťastnú lásku svoju,
smrtka tvoj bôľ neochutná,
počúvni ty radu moju.

Čas je mocným liečiteľom,
vylieči aj rany tvoje,
prejde dušou, prejde telom,
zmiznú všetky nepokoje.

Pomôže ti, pevne verím,
tak, ako už mnohým predtým,
pohladí ťa, sťa by perím,
keď je zle, tak vždy veď sa tým.

Nevzdávaj sa, bojuj ďalej,
uvidíš, to stojí za to,
napriek šanci veľmi malej,
budeš raz mať svoje zlato.

Kráska moja, dieťa slnka,
usmievaj sa na tento svet,
úsmev tvoj jak z mora vlnka,
pod slnkom už krajšieho niet.

Dopraj nám ho, zas a znova,
nádej svoju nepochovaj,
príde láska, možno nová,
smútok, ten už navždy schovaj.

Bude lepšie, príde ten čas,
s milým svojim stretneš sa zas,
ostanete navždy spolu,
prekonáte každú smolu.



Vydrž už len malú chvíľu,
pokým príde nádej nová,
kľudne s ňou zabehneš míľu,
rozkvitneš jak ruža znova.



Zdravíme, ďakujeme a prosíme
ďakujem ti náš Stvoriteľ...
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Ďakujem ti náš Stvoriteľ,
chcem byť s Tebou večný priateľ,
ty's život si nám podaroval,
potom si sa kdesi schoval.

Milujem Ťa milý Bože,
nechcem s Tebou byť na nože.
Moja vôľa snáď pomôže,
vôľa Tvoja stať sa môže.

Ďakujem Ti Duchu Svätý,
že duch môj nebude viac vymletý,
Aj keď diabol vždy pokúša,
snáď ostane čistá moja duša.

Zdravím Teba, pane Vesmír,
nech je všade na Zemi mír.
Prosíme o pitnú vodu,
prosíme o plodnú pôdu,
nech dýchame len čistý vzduch
a pomáha nám Svätý Duch.

By dostatku sme jedla mali,
i vody nikdy nestrádali,
by cez deň kľudne pracovali,
a v noci kľudný spánok mali.
Nech slniečko dá silu tvoru
a dáždik v noci kropí flóru.

Ahoj aj ty babka+dedko,
ďakujem Vám za úplne všetko.
Viem, že všetko by ste dali,
rozumu, srdca nech sa nám nemáli.

Zdravím Teba milá Matka,
ani v nebi predomnou nezavri vrátka.
Ďakujem Ti milý Otec,
za kopec Tvojej roboty strapec.

Zdravím Vás, sestry, bratia,
budeme tu spolu až do vínobratia.
Priateľme sa, buďme družní,
tak staneme sa tužní.

Ženuška, Ty Láska moja,



pred Bohom si sa stala moja,
sľúbil som Ti večnú lásku,
našiel som už svoju krásku.

Vy Detičky moje krásne,
pre Vás skladám tieto básne,
mám Vás všetkých veľmi rád,
navždy chcem byť kamarád.

Priatelia, my sme si blízki,
či ste veľkí a či nízki.
Ste tu pre mňa, ja tu pre Vás,
ani na hlave bych Vám neskrivil vlas.

Tých čo neznám, čo ste z ľudu,
aj Vám zo srdca prajem veľa kľudu.
Bo zub za zub a staré zvyky,
snáď vymenia raz krásne lásky dotyky.

Prosíme Ťa Bože o to,
nech zloduchovia kašlú na to.
Ak pomoc budú potrebovať,
nás vždycky môžu kontaktovať.
My skúsime pomôcť im,
nech z pľúc vydýchnu čierny dym.

Tak či tak,
nech každému sa len to splní,
čo srdce jeho, rozum plní.
a vďaka Bohu, sa to tu s nami točí ako na kolotoči.

- - -

Prečo človek hľadá raj?
a stavia dáke vzdušne zámky?
Nech dá si radšej sladký čaj,
a nájde krásu čistej lásky.

A koľko lásky treba na to,
by spoznal navždy v kráse zlato?
V kráse, ktorá vôkol nás,
zmyslom núka kopec krás.

Kto raj chce, nájde aj na Zemi,
kto snaží sa žiť ako Človek,
ten pribytok už má aj v Nebi,
a začne tým svoj zlatý vek.



Muži, ženy, deti
muži, ženy, slová, skutky...
02.07.2021 20:43

Muži, ženy, slová, skutky,
krajšie než tie nezábudky,
keď spolu budú ruka v ruke,
viac nepodľahnú žiadnej muke.

Nech muž si z lásky nájde ženu,
nech žena lásku cíti k nemu,
nech žijú spolu, jedno telo,
nech kráčajú vpred vždy len smelo,
nech nič pred sebou nezataja,
to priama cesta je do raja.

Nech nehľadajú žiadne hádky,
a starajú sa o svoje dietky,
im správnu cestu ukazujú,
ich myseľ oslobodzujú.

Nech rodičia ich chránia telom,
pred akýmkoľvek nepriateľom,
nech chránia ich pred nebezpečím,
a učia ich aj cudzie reči.



Otče náš
ktorý si prišiel medzi nás...
02.07.2021 20:44

Teraz budem prorokovať budúcnosť ;)
Smelo hovorím :

Otče náš, ktorý si prišiel medzi nás,
posvätené už bolo meno Tvoje,
prišlo už kráľovstvo Tvoje,
stala sa už vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi,
Chlieb náš každodenný jeme dnes,
a odpustené boli naše viny,
lebo i my sme odpustili svojim vinníkom,
neuvádzame sa do pokušenia,
a zbavili sme sa zlého...

Amen.



Sen
celú nôcku sa mi sníva...
02.07.2021 20:44

Celú nôcku sa mi sníva,
s láskou mojou virtuálnou,
predo mnou sa stále skrýva,
na skrývačku hrávam sa s ňou.

V sníčkove je veľa skrýší,
v ktorých sa je možné schovať,
hľadanie sa neutíši,
kým nebudem môcť ju objať.

Nech sa stane realitou,
túžim len po tomto cieli,
aj keď bude pod ulitou,
sníčok môj je celý biely.

Opantala si ma krásou,
len ty môžeš byť mi spásou,
úsmev tvoj chcem razom spoznať,
rúčku tvoju k mojej dostať.

Od chvíle, čo spoznal som ťa,
celý svet krajší zdá sa mi,
okamih keď objímem ťa,
a budeme niekde sami.

Môžeš si ma predstavovať,
tak ako ja teba,
lásku našu vždy pestovať,
ako hviezdu, čo doniesol som ti z neba.

Príď, že ku mne buďme spolu,
prekonajme každú smolu,
Vždy tu chcem byť len pre teba,
odoláme trablom, keď to bude treba.

Tvár tvoju nepoznám,
no srdce tvoje blízke je mi,
tak sa so mnou konečne zoznám,
nech nikdy viac nepovieš zima je mi ;)

Možno hráš sa na tvrďasa,
a ukryté je vnútro tvoje,
pošleme diabla do frasa,
to osud náš je zlatko moje.



Keď stretneme sa napokon,
tak spoznáš vo mne svoju lásku,
všetky strasti dáme bokom,
ja budem mať raz svoju krásku.



Jeho ne-poézia
slová v ne-rýmoch, čo vyšli z neho prevažne po búrke myšlienok spôsobenej
komunikáciou s človekom...
02.07.2021 23:26

Rozhodnutia
o ceste životom...

Nesúďme, aby sme neboli súdení
zamyslenie sa nad zmysluplnosťou takéhoto počínania...

Sliepka či vajce?
len taký jednoduchý algoritmus...

And now, something completely different
menší rébus na potrápenie sivej hmoty...

Vianoce
po roce vánoce přicházejí...

Pravda je zem bez ciest
alebo o ďžeme a ceste...

Škatuľa od topánok
prečo nie je možné definovať čo sa nachádza mimo krabice...

Prečo by som mal jazdiť na svojom vlastnom aute
úvaha o jazdení...

Príbeh o lavičke húpacej
bola raz jedna lavička...

Komplexnosť pravdy
skúmanie podstaty...



Môj čas
moje vnímanie času...

Huba a krok
čo si pomyslíš...

Pozitív a negatív
o tmavej komore...

Môj dom, môj hrad
ako sa vysporiadať s neželanými návštevami...

Prázdne slová
to sú ktoré...

Mucha (bug)
a jej právo na život...

Pyramída naša stabilná
tak trochu o geometrii...

Hlúposť naša každodenná
čo je to vlastne hlúpe...

Stvorenie
o prapríčine...

Beriem a dávam
základný princíp celého vesmíru...

Strom poznania dobrého a zlého
každý z nás je ovocinárom...

Ako vystúpiť z rieky
prečo prúd rieky...

Ja som
ako som našiel vlastné JA…

Ty si
teda my sme...

Aký vlastne som
ako to zistiť...

Šťastie
čo je to šťastie...

Nová cesta
lebo nemá zmysel stáť na mieste...

Život
pri skúmaní otázky ako žiť, som pochopil jedno...



Sny
ako si vybrať a realizovať sny...

O Túžbe
naše sny definujú naše túžby...

O Láske
len či sme sa nepomýlili...

Rozpor
teda čo s tým...

Zjednotenie
ako zjednotiť lásku a túžbu...

Chyba
this is not a bug... this is a feature...



Rozhodnutia
o ceste životom...
02.07.2021 23:29

Každý deň...
...robíš rozhodnutia, ktoré menia tvoj i iné osudy. Zavše bez ohľadu na to, ako by si to
sám chcel. Niekedy takým zákerným spôsobom, že to až bolí. Povieš jedno jediné slovo
a to posunie tvoj život smerom, ktorým si nikdy nechcel ísť. Jediný krát sa nadýchneš a
opodiaľ niekto vydýchne naposledy. Vyskočíš do vzduchu sťa krásna mladá laň a tisíc
iných osudov sa musí skláňať k zemi. Vykríkneš a milión duší musí byť ticho. Nemáš ani
najmenšiu predstavu kam ťa dovedie tvoja cesta. Či prekrížiš niekomu tú jeho. Len sa
tak potácaš z miesta na miesto a čas uteká až tam kdesi do nenávratna...

Sekunda za sekundou...
...valí sa ten neúprosný čas, ktorý nemá zľutovanie nad nerozhodnutými. Rozum myslí,
telo koná, srdce bolí. Robíš čo musíš, chceš čo nemáš, čo máš to si nevážiš, čo si vážiš
to tebou opovrhuje. Je to nekonečný začarovaný kruh pocitov, túžob, vášní, bolestí a pár
svetlých okamihov, ktoré načas potešia tvoju dušu v tomto smutnom sebeckom svete,
ktorý zdá sa ovláda mamona. To je život. V hlboko depresívnom rozpoložení rozmýšľaš
o tom, či existuje na svete niečo, čo by ťa dokázalo potešiť, čo by naplnilo tvoj život. Keď
na to dôjdeš, nastane sekundárny ale omnoho väčší problém - ako to dosiahnúť? A tak
sa pachtíš za tým nádherným vysnívaným cieľom...

Keď už myslíš...
...že si ho konečne našiel a tešíš sa ako malé dieťa, zrazu sa rozplynie. Len tak. Bez
upozornenia, či prípravy. Tvoja životná energia a sila sa zmieša s prázdnotou, ktorá
ostala po krásnom sne. Ty máš pocit že padáš a nikdy nedopadneš. Je to neznesiteľný
pocit. Najradšej by si to už celé ukončil. No nedá sa. Zachytíš sa nejakého záchytného
bodu a škriabeš sa naspäť na vrchol. Vrchol iný, lepší no drsnejší a zákernejší na



dosiahnutie. Teraz už vieš, že takáto horolezecká túra sa môže skončiť veľmi zle. No
lezieš aj napriek tomu. Nevzdávaš sa, máš už predsa nejaké skúsenosti. Skaly však
bývajú zradné. Málokomu sa podarí dostať až hore.

Prečo...
...sa trápiť nad tým, čo sa zmeniť nedá? Prečo sa trápiť nad tým, čo sa vyrieši aj samo?
Nemá to zmysel. Nevládzem už ďalej. Som, teda myslím a myslím, že už nie som. Nie
som už tým šťastným a bezstarostným človekom len preto, že som bol milovaný a
miloval až na smrť. Tá kostlivá zubatá príšera nechce prísť, no ty jej nepôjdeš naproti. V
hĺbke duše drieme nádej, že nájdeš raz horu, na ktorú sa ti podarí s odretými ušami
vyškriabať a tam zotrváš až do doby, kým sa na prach neobrátiš a splynieš s
nekonečným éterom už naveky šťastný...



Nesúďme, aby sme neboli súdení
zamyslenie sa nad zmysluplnosťou takéhoto počínania...
02.07.2021 23:44

Epizóda 1 - Akcia a reakcia
Štefan sa po celodennej šichte v závode na výrobu pneumatík unavený vracal domov.
Prekvapili ho pootvorené dvere na byte a v tom okamihu začal pociťovať nepríjemný
pocit, ktorý maximalizoval svoj účinok v oblasti brušnej dutiny. Keď vošiel dnu takmer
spadol z nôh. Nemohol uveriť vlastným očiam. Nad bezvládnym telom jeho syna sa
skláňal človek - vrah. Všade naookolo kopec krvi. Aj vrah bol celý zakrvavený a v rukách
držal nôž - vražedný nástroj. V rohu miestnosti sa k sebe s plačom túlili ďalšie dva
Štefanove vystrašené deti. Scéna ako z hororu...

Čo urobí Štefan? Čo by si urobili ty?

Hneď ako sa po pár okamihoch spamätal z desivej scény, ho napadla len jediná
možnosť, ktorú zjavne mal. Vstúpila do neho zlosť a úplne ho ovládol amok. V jeho krvi
sa začal hromadiť adrenalín. Všetko naokolo sa začalo strácať. Videl už len svojho
mŕtveho syna a jeho vraha. Ten vrah. Ten skurvysyn. Nehľadiac na možné
nebezpečenstvo spočívajúce v ozbrojenom mužovi, ktorý stál pred ním sa v stotine
sekundy rozhodol - ja toho muža zahlúšim. Vykonal súd a chystal sa vziať spravodlivosť
do vlastných rúk. Stal sa sudcom i popravcom v jednej osobe...

Epizóda 2 - Viera
Štefan sa v celej zúrivosti chystal vrhnúť na človeka, ktorý ho pripravil o milovanú osobu.
Vyskočiť s rukami predpaženými a odhodlanými pomstiť sa na krku toho zločinca čo stál
pred ním. Dusiť... Dusiť... Obrať vraha o možnosť dýchať bola jeho jediná túžba, jediná
vec na ktorú myslel. Nič iné nevidel. Nič iné nechcel. Len pomstu. Oko za oko...

"Počkaj človeče..." - pokúšal sa v rýchlosti zo seba dostať človek-vrah.



"Viem, ako to vyzerá, ale... Neunáhli sa... Ja som len šiel okolo Vášho bytu, dvere boli
pootvorené a z bytu bolo počuť divné hlasy a nárek. Tak som vošiel. Uvidel som na zemi
dobodaného človeka a tak som sa ho snažil zachrániť. Dával som mu prvú pomoc,
pokúšal sa zastaviť krvácanie ale už bolo neskoro..."

Štefan sa zarazil...

Je to možné? Hovorí ten človek pravdu? Mohol som zabiť nevinného človeka... Mohol
som sa vyzúriť na niekom, kto sa snažil môjmu synovi pomôcť. Ale keď všetko vyzeralo
na prvý pohľad tak jasne. Vrah s nožom v ruke. Všade krv Štefanovho syna...

Kde je pravda? Kto by uveril verzii toho človeka? Je to slovo človeka proti všetkým
dôkazom, ktoré svedčia proti nemu. Ako by jeho slovo obstálo na skutočnom súde so
všetkými tými dôkazmi?

Sú dve zo štyroch možností, ktoré treba mať na zreteli predtým ako sa rozhodneme:

1. Vrah hovorí pravdu, ale my mu neuveríme a vykonáme súd...

2. Vrah klame ale my mu uveríme a necháme ho odísť...

Štefan sa pozrel na svoje 2 plačúce deti, ktoré len s ťažkosťami dokázali kývnuť hlavami
a potvrdiť tak vrahovu verziu...

Epizóda 3 - Konečný dôkaz
Štefana v tom momente napadlo: Kamera. Áno, kamera...
Dal si ju nainštalovať po tom, čo ich párkrát vykradli...
Musím vidieť ten záznam. Musím zistiť čo sa tu stalo...
Takmer bez rozmyslu prešiel k skrytému panelu, otvoril ho, vytiahol kazetu a namieril si
to k domácemu videu, zatiaľ čo ostatných nechal v miestnosti s mrtvým synom.
Chladnokrvne zasunul kazetu do videoprehrávača, pretočil ju dostatočne ďaleko a stlačil
tlačítko play...
To čo uvidel na obrazovke ho takmer prinútilo vyvrátiť obed.
Uvidel vraždu - chladnokrvnú, bezcitnú.
Toľko nenávisti, toľko plaču, toľko krvi.
Uvidel svoje deti uprostred tej desivej scény a človeka, ktorý to celé spôsobil.
Človeka, ktorý hral hlavnú úlohu v tejto desivej scéne.
Vraha, ktorý bez zjavných emócií alebo výčitiek bodal a rezal.
Človeka - vraha, ktorý ešte pred pár minútami tvrdil, že je v tejto situácii nevinne.
Toho, ktorý donútil dve ostatné deti pod hrozbou smrti aby dosvedčili jeho slová.
Jeho, ktorému Štefan uveril, že je nevinný.
Teraz už niet pochýb. V tom okamihu už Štefan nič ďalšie nepotreboval.
Krv v ňom skypela.
Vybehol z izby a dokončil svoj prvotný plán.
Na zemi ležali dve telá.

Epizóda 4 - Miera zodpovednosti



Štefan sedel na dlážke a obímal svojho mŕtveho syna.
Neplakal, nedá sa to nazvať plačom - on nariekal, kričal, zúfal si.
Obzrel sa.
Uvidel telo človeka - vraha, ktorý to celé spôsobil.
Nenávidel ho. Opovrhoval ním. Najradšej by ho zabil ešte tisíckrát.
Cítil bolesť ale aj akúsi úľavu.
Za to že spravodlivosti bolo učinené zadosť.
Oko za oko...
Znovu sa to potvrdilo...
Toto univerzálne pravidlo funguje dokonale.

Hlavne v momentoch keď je človek vystavený tlaku.
V situácii, keď človek koná impulzívne, bez rozmyslu ba až pudovo.
Vtedy sa toto pravidlo uplatňuje takmer intuitívne.

Tým, že sa Štefan rozhodol ako sa rozhodol však ostalo mnoho nezodpovedaných
otázok...

Zaslúžil si vrah Štefanovho syna zomrieť? Zaslúžil si zomrieť iba on alebo aj niekto
iný?

1. Čo ak bol vrah najatým vrahom? Čo by sa stalo s objednávateľom vraždy? Kto má
akú mieru zodpovednosti za túto vraždu?

2. Čo ak bol vrah vojakom, ktorý LEN plnil rozkazy? Akú mieru zodpovednosti potom
nesie ten, kto ten rozkaz vydal, prípadne prezident - vrchný veliteľ ozbrojených síl?

3. Akú mieru zodpovednosti by mal človek - blázon, ktorý v určitých chvíľach nevie čo
robí, ktorý je v tom okamihu mimo a dozorkonajúci lekár, ktorý dovolil aby takýto
človek utiekol z ústavu?

4. Akú zodpovednosť by mal človek "posadnutý diablom"? Človek, ktorý nekoná z
vlastnej vôle? Ktorého činy riadi nejaká temná sila?

5. Ako by ste sa zachovali k ľudožrútovi, ktorý už 2 mesiace nič nejedol a jednoducho
len potreboval niečo pod zub? Ľudožrútovi, ktorý by si neuvedomoval, že spravil niečo
zlé?

Štefan sa niektoré veci nikdy nedozvie.
Nedozvie sa prečo musel zomrieť jeho syn. A bude ho to neskutočne trápiť, po celý
(krátky) zvyšok jeho života.

Epizóda 5 - Prečo
Prečo?
... sa to muselo stať?
Prečo som nebol doma skôr?
Prečo som tomu nemohol zabrániť?
Prečo to Boh dopustil?



Prečo... prečo... prečo...
Milión Štefanových prečo a žiadne odpovede...

...

Vrah sedel na pohovke a civel do prázdna.
Rozhodol sa.
Urobím to.
Niet inej cesty.
Zabijem ho.
Chladnokrvne a bezcitne.
Z kuchynskej linky vybral nôž a zastrčil si ho za opasok.
Vybehol na ulicu a nastúpil na autobus, ktorý ho mal dopraviť až na miesto na ktorom sa
chystal vykonať úkladnú vraždu.
Nepremýšľal, iba temne civel do prázdna.
Bol prázdny ako len človek môže byť.
Prázdnota ho celého opantala.
Prázdnota spôsobená trpkým okamihom v jeho živote.
Okamihom v ktorom prišiel o milovanú osobu.
O svojho syna - jediného syna, ktorého nadovšetko miloval.
Ten, ktorý to spôsobil musí zomrieť
Zabijem ho - toho skurvysyna.
Prídem a podrežem ho ako kura.
Pomsta.

Oko za oko...

Štefanov syn musí zomrieť.

Epizóda 6 - Kruh sa uzavrel
V živote je mnoho otázok a málo odpovedí...

Prečo?

Základná otázka, ktorá dokáže odkryť mnohé...
...ak by sa človek zaoberal touto otázkou skôr ako dospeje k určitému záveru, k
určitému rozhodnutiu a činu...

Prečo musel zomrieť Štefanov syn...
Prečo vrah...
A prečo vrahov syn...

Prečo vlastne Štefanov syn zabil vrahovho syna?

Bola to vražda?

Nie.



Nehoda?

Áno.

Autonehoda?

Áno.

Čo sa stalo? Bol Štefanov syn pod vplyvom alkoholu po tom čo sa neskoro v noci
vracal zo zábavy?

Nie. Bol úplne triezvy.

Nevidel ho lebo ležal na ceste opitý a prešiel ho?

Nie.

Auto sa stalo neovládateľné a Štefanov syn nad ním stratil kontrolu?

Áno.

Dostal defekt? Spôsobilo to sklo z fľaše, ktorú tam minulú noc rozbil opitý Demeter?

Nie.

Bola to technická vada pneumatiky?

Áno.

Bola už značne ojazdená a nevyhovovala prevádzke? Je zodpovedný Štefanov syn?

Nie. Pneumatiky boli nové. Boli menené tesne pred tým ako sa stala nehoda.

Je teda za nehodu zodpovedná vadná pneumatika? Chyba materiálu? Problém pri
procese výroby? Nesie zodpovednosť riaditeľ fabriky? Stroj, ktorý ju vyrobil? Výstupný
kontrolór?

Štefan sa vo fabrike na výrobu pneumatík pred koncom smeny chystal skontrolovať
poslednú pneumatiku. V tom mu však zazvonil telefón. Nechal všetko tak ako bolo. Volal
mu syn. Chcel sa pochváliť - kúpil si staršie ojazdené auto. Chcel ho vyskúšať a chcel v
ňom previezť svojho otca, ktorý mu značne finančne dopomohol k tomu aby si ho mohol
kúpiť. Štefan po tom čo zložil telefón zašiel za vedúcim. Vybavil si dovolenku...



Posledná pneumatika ostala v stroji na testovanie. Ležala tam a tíško čakala na svoj
osud...

...

vrahov syn, zabitý pri autonehode...
Štefanov syn, zabitý vrahom...
vrah, zabitý Štefanom...

a príbeh na začiatku ktorého stál Štefan...

Či?

Kto je teda zodpovedný za smrť štyroch ľudí?

Áno štyroch...

Aj Štefan musel umrieť... Totižto vrah mal otca... Otca, ktorý prišiel o syna...
Ktorý postupoval presne podľa toho istého vzorca...
Podľa presne danej poučky...

Oko za oko...

Epiloque - Záver?
Závery nech si každý vyvodí svoje...

Zopár pomôcok...

1. Je ťažké ba až nemožné spravodlivo súdiť, pokiaľ nepoznáme všetky fakty...
(a kto ich pozná všetky? naozaj všetky? kto je vševedúci?)

2. Miera zodpovednosti je dôležitá...
(keďže nie vždy musí byť plne zodpovedný ten, ktorý je súdený)

3. Hĺbka skúmaného je dôležitá...
(a nedostali by sme sa po maximálne dôkladnom skúmaní faktov až k prapočiatku bytia?
kto by sa odvážil obviniť napríklad takého stvoriteľa?
veď ak by nás nestvoril, prípadne ak by nebolo big-bangu, nič z toho čo sa stalo by sa
nestalo)

4. Osobný postoj zainteresovaných a ľudský faktor zohráva svoju úlohu pri akomkoľvek
súde
(hlavne ak sa prípad osobne dotýka človeka, ktorý súdi a nehovoriac o tom že
spravodlivosť síce je slepá ale človek ju nemôže dokonale zastúpiť nech by sa
akokoľvek snažil)

5. Motívy sú prinajmenšom zaujímavé...
(ak Štefan zabije vraha lebo mu zabil syna



= ak vrah zabije Štefanovho syna lebo mu zabil syna
= ak vrahov otec zabije Štefana lebo mu zabil syna)

a čo je najdôležitejšie:

OKO ZA OKO... A ZUB ZA ZUB...

je rozhodne cestou do záhuby...

pretože...

ZLO PLODÍ ZAS LEN ZLO...

a ak sa stále budeme riadiť týmto pravidlom, tak sa vždy nájde nejaký otec,
ktorého syna sme zabili...

jedine, žeby jeden Otec tento kruh prerušil...

a ja skutočne netuším, čo by sme si bez Neho počali...



Sliepka či vajce?
len taký jednoduchý algoritmus...
02.07.2021 23:53

Algoritmus, ktorý zčasti ponúka riešenie tejto zdanlivo
neriešiteľnej otázky.
Ako analytik-programátor musím veriť, že každá úloha (zadanie, problém) je riešiteľná =
popísateľná. Riešenie úlohy, spočíva v popísaní jednotlivých krokov, vedúcich k
želanému (požadovanému) výsledku, pri zohľadnení vstupných podmienok. Postupnosť
takýchto krokov znalí problematiky nazývajú šialeným slovom že algoritmus. Postup
pre stanovenie algoritmu je možné aplikovať na akúkoľvek úlohu, nemusí sa preto týkať
len takej vysokošpecifickej činnosti akou je tvorba software pre IT priemysel.

Zadanie úlohy:
Odpovedať na otázku, čo bolo skôr: sliepka alebo vajce?

Vstupné podmienky:
Neznáme - náš (ale v podstate každý) algoritmus sa musí snažiť pokryť všetky
mysliteľné možnosti, ktoré môžu (mohli) nastať.

Výstupné podmienky:
Odpoveď na zadanú otázku musí byť podložená logickým zdôvodnením.

Riešenie:
[ začiatok algoritmu ]



som kreacionista?

áno)

Odpoveď: Sliepka

Zdôvodnenie: Keďže verím, že všetko stvoril Boh, teda aj vesmír, zem, človeka a
zvieratá stvoril Boh, tým pádom i sliepku stvoril Boh. Sliepka preto bola skôr ako vajce.

[ koniec algoritmu ]

nie)

som evolucionista?

áno)

Odpoveď: Vajce

Zdôvodnenie: Keďže verím v evolúciu, musím predpokladať určitý okamih v histórii,
kedy daný živočích ešte nebol sliepka, ale ďalšiu generáciu už za sliepku považujeme.
Počiatok novej generácie charakterizuje vajce.

[ koniec algoritmu ]

nie)

verím, že žijeme v matrixe?

áno)

Odpoveď: Otázka nemá zmysel

Zdôvodnenie: Keďže žijeme v matrixe, nič z toho čo vidíme v skutočnosti neexistuje.
Neexistujeme ani my, všetko je len virtuálna realita. Tým pádom neexistuje ani sliepka
či vajce a otázka nemá zmysel.

[ koniec algoritmu ]

nie)

som stúpencom Chucka Norrisa?



áno)

Odpoveď: Najprv bol Chuck Norris

Zdôvodnenie: Stúpenec Chucka Norrisa nemusí tento fakt zdôvodňovať, keďže je
považovaný za dogmu. Chuck Norris neskôr vyčúral sliepku, z ktorej sa vyliahlo vajce.

[ koniec algoritmu ]

inak)

Odpoveď: Na otázku nie je možné odpovedať

Zdôvodnenie: Pravdepodobne neviem v čo verím, takže nie som schopný zodpovedať
položenú otázku.

[ koniec algoritmu ]

Záver:
Možno si prekvapený, že algoritmus môže vyhodnotiť uvedenú otázku (zadanie)
viacerými spôsobmi, teda že odpovede sa líšia na základe predpokladu, ktorý je
splnený. Tento fakt je spôsobený skutočnosťou, že nie sú zadefinované vstupné
podmienky. Pokiaľ by ale boli zadefinované (poznali by sme, ktorá z možností je tá
pravá), snáď by ani nebolo potrebné riešiť takýto algoritmus, že?



And now, something completely different
menší rébus na potrápenie sivej hmoty...
02.07.2021 23:57

Ako by moji miláčkovia povedali...
Drevorubač, statný šuhaj, vzal sekeru a vydal sa do sveta na skusy...
Zakliaty strom, ten bájny, sa mu však postavil do cesty, tak povedal si: Ja rozsekám ťa
na kusy...
Iba jablká otrávené sa na ňom rodili, no ľuďom predsa chutili...
On povedal: posiaľ ste tvrdo spali, no blesky hromu vzbudzujú Vás k tomu, by ste sa
prebrali...
.
Strom odolával, bránil sa a triasol, veď bojoval o život...
Zivot, ktorý ťažil z toho, keď iných oň pripravoval...
Mal spočítané dni ten strom, aj keď široký bol ako dom...
.
Sekera zaťala posledný krát a strom s rachotom padol k zemi, by neškodil viac ľuďom
toho kráľovstva...
Kto by to len tušil, že taký šťastný koniec by to mohlo mať. A drevorubač sa stal kráľom
;) či?

PS: Ako je to na počiatku, tam je to i teraz, i vždy i naveky vekov ;)

Jedine že by nie ;)

Lebo kto hľadá ten sa môže aj stratiť ;)

V preklade ;)



Vianoce
po roce vánoce přicházejí...
03.07.2021 00:03

Šialené zhony alebo pokoj, stromček, pod stromčekom darčeky a ľudia, ktorí sú nejakým
spôsobom k sebe viazaní spolu pokope v strese či radosti...
A ešte narodeniny...

Pre niekoho skutočného, pre niekoho vymysleného, pre niekoho nenávideného a pre
niekoho milovaného Ježiška ;)

Či už tak alebo tak...

Snaž sa o stavanie mostov, namiesto toho aby si ich pálil...

Snaž sa o to by si rozdával viac radosti ako smútku všetkým naokolo...

Snaž sa hľadať cesty mieru namiesto ciest boja...

Snaž sa podať pomocnú ruku ak môžeš, namiesto pohľadov opovrhnutia a
odmietnutia...

Snaž sa urobiť z tohto sveta lepšie miesto pre život...

Skús milovať a neskús nenávidieť...

Pretože na takomto snažení jednoducho nemôže byť nič závadného či nežiadúceho...

Pretože pri vete...



Milovať by si mal...

...je dôležitejšie zamyslieť sa viac nad tým čo je povedané, ako nad tým kto to povedal...

A preto ti milý Ježiško prajem k tvojmu sviatku :

Všetko najlepšie, veľa darčekov, radosti, šťastia a božieho požehnania...

Nech ti zdravíčko slúži a nech sa ti splnia všetky tvoje tajné priania ;)

Tvoj priateľ ;)

PS: Ak sa ti zvýši kúsok narodeninovej torty s viac ako 2000 sviečkami, pošli mi
prosím kúsok... Ja milujem narodeninové torty ;) Vopred ďakujem...



Pravda je zem bez ciest
alebo o ďžeme a ceste...
03.07.2021 00:06

Krishnamurti : Pre duchovný život nemôže byť žiadna legitimná autorita: žiadne
písma, žiadny guru, žiadny rozhodca duchovného pokroku, žiadna hierarchia. Každá
ľudská bytosť si musí slobodu nájsť samostatne...

Vlado : Prečo je nadpis, že pravda je zem bez ciest keď pravda je často tvrdo
vyšliapaný chodník?

Možno mal na mysli niečo ako džungľu, v ktorej cesty nie sú a keď ňou chceš prejsť tak
sa zapotíš...

Vlado : To znie ako výzva. Bezva...

Vlado : Už som si ľahol spať, ale nemohol som zaspať, lebo ma stále trápi ten nadpis.
Uvažujem, či sa Krishnamurti nepomýlil a v skutočnosti možno chcel povedať: Pravda
je džem bez cesta. Ale asi nezaspím kvôli tejto záhade, fakt, lebo mi nejde do palice,
že prečo by mal byť džem bez cesta. Skôr naopak. Že pravda je zákusok bez džemu.
Má to logiku, však.

Džem bez cesta je zjavný logický uzáver... Ale možno len na prvý pohľad... Skúsme sa
teda zamerať na to, čo by sa stalo ak by sa do džemu dostalo čistou náhodou cesto...
;)

a) niekomu to príde ako nevkusný nápad a vyhodí celú fľašu do koša... lebo veď
znečistený džem...

b) zas iný sa nad tým pousmeje... lebo nápad typu cesto v džeme môže byť vcelku



dobrý marketingový ťah a založí na ňom svoj budúci biznis...

c) môže byť že sa nájdu i takí ktorí takúto kombináciu radi (aj keď znie akokoľvek
bizarne) čím nahrajú človeku z bodu b)

d) filozofi a pátrači budú celý život lamentovať nad tým ako je možné že došlo k takejto
záhadnej kolízii dvoch nesúvisiacich svetov = sveta džemu i sveta cesta...

e) salamisti to samozrejme majú na saláme

f) negativisti budú vyzdvihovať negatíva danej skutočnosti a optimisti zas tie svetlé
stránky... napríklad že život je zmena

g) kombajnisti a ovocia-zberači sa potešia pretože vzrastie dopyt po plodoch ich práce...
pretože pozitívna ale i negatívna reklama povzbudzuje biznis...

h) tí čo zjedia všetko usudzujú že v podstate je to aj tak jedno pretože v žalúdku sa aj
tak všetko mieša takže či už zješ džem a až potom cesto alebo naopak či spolu
dokopy... funguje večný kolobeh hovna v prírode... takže procesovaním prijímanej
potravy sa aj tak všetko transformuje do rovnakej podoby ...

i) tí čo nemajú radi džem prípadne cesto aj tak budú vždy frflať, pretože je to v ich
prirodzenej povahe... niektorým typom sa podľa všetkého nedá vyhovieť pretože aj tí
prispievajú celkovému a všeobecnému pokroku ktorý vedie ľudstvo z priepasti do
priepasti.

j) najlepšie sú na tom aj tak chuťové bunky, pretože tie si užijú z toho celého najviac...

k) ešte lepšie ako chuťové bunky sú na tom mozgové bunky lebo tie spracuvávajú
podnety od buniek chuťových

l) ak hovoríme o štiepení jadra ako o energii súčastnosti a snívame o fúzii ako o energii
budúcnosti... mali by sme sa zamyslieť nad zmyselnosťou spojenia džemu a cesta...
inšpiráciou a bežnými nedopatreniami, ktoré sa v živote prihodili ľudia došli na mnoho
prevratných objavov

m) m je posledným písmenkom slova džem a preto idem plniť manželské povinnosti...
môj paplónik ma už očakáva ;)

Po veľkom úspechu epizódy IV a ako to býva zvykom u hollywoodskych scenáristov –
s cieľom maximálne využiť dobré meno a slávu provotiny som sa aj ja rozhodol pre
vytvorenie pokračovania s názvom : Džem a cesto po dvadsiatich rokoch...

n) ako to už býva zvykom so všetkými legendami, i okolo džemu a cesta vzniklo mnoho
rôznych kultov, fám, diskusií a krviprelievania... lebo veď keď sa môžeme biť tak sa
bijme...

o) džemsťania tvrdia že majú výhradné a jediné právo distribuovať džem a jediné čo
stačí je prijať džem do svojej komôrky a tým vlastne zabezpečia večnú slasť a pôžitok z
konzumovania džemu, však nie teraz ale až neskôr... teda po prechode... Cesto sa im z



toho receptu akosi vytratilo...

p) džemslamisti sa rozhodli presadzovať inú cestu... vyhlásili svätý džemhád a týmto
spôsobom chcú presvedčiť okolitý svet o jedinom a možnom prijímaní džemu...
Viacmenej chcú vytvoriť akýsi monopol v zmysle : jediná správna značka džemu je
džemláh® Cesto je ich verejným nepriateľom..

q) džemduisti vyhlásili za sväté všetky kríky, stromy i ruky čo zbierajú ovocie z ktorých
sa vytvára džem. Hľadajú odpovede na otázky či džem má bojovať s cestom. Však
napríklad také hajzle sa im čistiť nechce... A aj to je veľmi dôležité... Lebo si
neuvedomujú že platí už spomínaný kolobeh hovna v prírode... A teda po dobrej
konzumácii je vhodné sa zamerať aj na odstránenie následkov ;) Však už sú pri svojej
džemnosti tak ďaleko, že tým hovnom si veľmi ruky špiniť nechcú… Tak si to pekne
podelili… Jedni papajú a druhí čistia… Aj tak sa dá…

r) džemdhisti tvrdia že existuje cesta ktorá vedie k oslobodeniu sa od konzumácie
džemu, lebo džem je možno príčinou, ktorá spôsobuje krče v žalúdku a preto je
nevyhnutné bojovať s touto pliagou novodobých i dávnych časov

s) džemteisti tvrdia že nič také ako džem a cesto neexistuje.. Je na to mnoho dôvodov.
Napríklad tvrdia že džem s cestom ešte nik nevidel... nie je dokázateľný štandartnými
prostriedkami potravinárskeho priemyslu... pýtajú sa že ak džem a cesto stálo za
zrodom všetkého ostatného viditeľného a chmatateľného tak kto stvoril džem a cesto...
Atakďalej...

t) džemaoisti si myslia že džem a cesto sú v protiklade... prípadne že džem a cesto sa
dopĺňajú... ťažko povedať... Možno niečo dokopy... Ako že džem a cesto sa dopĺňa v
protiklade? Neviem... Jeden aby z toho bol múdry...

u) džemdia sa snáď jediní uchopili šance... Oni v plnej miere pochopili zmysel bodu b)
že na džeme a ceste sa dobre zarába... a všetkých neďzemdov treba stiahnuť z kože a
možno ešte aj ďalej – až do špiku kostí... Veď tak sa to robí no nie? Skúsime čo to dá...
A keď už nedá tak trochu zprehádžeme svet by sa nepovedalo a biznis môže
pokračovať... Najlepšie je využiť svoj obchodnícky potenciál a zarobiť na čomkoľvek...
Nech už je to mier či vojna...

v) najväčším problémom toho celého je že sa zachovalo mnoho, teda veľmi mnoho
receptov na džem a cesto... a vo veľkej väčšine je problém v tom že aj pri maximálnom
úsilí dnešných šéfkuchárov, len veľmi ťažko vie bežný konzument ohodnotiť to či
produkty ktoré dnes nakupujeme v tescu sú o pravom džeme a ceste alebo obsahujú
nejaké amarouny s nálepkou : Najpravejší a najoriginálnejší džem a cesto...

w) človek čo sleduje tento celý humbuk okolo džemu a cesta sa však nestačí čudovať...
Veď tak ako v prírode existuje mnoho variácií všetkého možného vďaka vynálezu
dvojitého hada®... Existuje teda mnoho možností chutí, farieb, tvarov... A každý si môže
vybrať... niekto nemusí mať rád brusnice ale môže mať rád jahody... A cesto? Má byť
kysnuté, koľko múky? Vajíčka od brojlerov? Hej... Jeden by z toho grcal... A tak si tu teda
pekne farmíme a sereme na ten náš krásny svet až kým ho celý nazaserieme...

x) Preto si uvedomme, že to čo je tu, je tu aj vďaka ňej a ňeho... Matka Zem a Otec



Vesmír... Pre feministky upresňujem: Otec Zem a Matka Vesmír... Jo a skoro by som
zabudol na slniečko...

y) A stvoriteľ? Nuž neviem ale treba sa spýtať asi jeho... Na počiatku bola myšlienka a tá
myšlienka bola u stvoriteľa a stvoriteľ bol celý bez seba z tej myšlienky ;) Potom to celé
začalo... Nastal veľky big bank v spleti siete ktorej občas nadávame i kôra šedivá...
Neviem prečo šedivá ale asi preto že „asi“ nič vo svete nie je iba čierne alebo iba biele...
Že tak ako existujú mnohé odtiene a tiene a siene a piesne a ... nejako som sa
zamotal... jednoducho nech povie ON ;) Vlado = povedz mi ;) existuješ? Hneváš sa na
nás? Máš nás rád? Trestáš nás lebo si zaslúžime? Jak to je s tou všemocnosťou? Vieš
vytvoriť skalu ktorú ani sám nezdvihneš? Jednoducho skús s nami konečne
komunikovať a vysvetlovať ;) Nech máme pocit že naše snaženie má zmysel ;)

z) Sága dnes končí... posledné písmenko v nami známej knihe receptov na džem a
cesto... Ale nebojte sa. Už zajtra prídu tí, ktorým toľko málo písmenok v abecede
nebude stačiť a vytvoria si nové... A sága bude pokračovať ďalej... ( Ale kurwa vymeňte
už konečne scénaristu lebo tento trepe samé hovadiny ;) Tak vidíte… Za dobrotu na
žebrotu ;) idem sa živiť niečím užitočnejším ;)



Škatuľa od topánok
prečo nie je možné definovať čo sa nachádza mimo krabice...
03.07.2021 00:08

Bola raz...
celkom obyčajná krabica od topánok. V nej bývala pravá a ľavá topánka. Celý čas, teda
nekonečne dlho z ich pohľadu ta len tak ležali a debatovali. Nuž niekedy sa i hádali a
občas sa i pobili. Lebo to topánky robia ;) V krabici bola totižto neskutočná tma a dosť
malý priestor... V kuse sa hanili a nadávali si ;) Riešili zásadné otázky svojej
existencie.... Odkiaľ prišli, aký je zmysel ich bytia a kam kráčajú... Naťahovali sa na tom
ako vznikla ich krabica a či existuje stvoriteľ ktorý ich stvoril... Keďže ich vnímanie bolo
vcelku obmedzené priestorom ktorý mali pridelený, nepoznali pravdu... A to bolo
dôvodom ich nekonečných hádok a svárov... Raz sa hádali či pravá vznikla skôr ako
ľavá, raz ako dlho už trvá ich krabica, či týždeň alebo mesiac, začali i skúmať krabicu
aby pochopili ich nikdy nekončiacu dilemu ale jednoducho sa nevedeli dohodnúť...
Jedna tvrdila že nič také ako stvoriteľ neexistuje, druhá zas že stvoriteľ existovať musí a
dokonca mala pocit, že matne zazrela i akési inštrukcie na ich použitie ;) teda že sa
nemajú používať za dažďa, akým spôsobom sa majú ošetrovať aby vydržali čo najdlhšie
atď... však to len vďaka malému záblesku svetla keď sa náhodou odklopil vrchnák od
krabice. Ľavá topánka vtedy spala a preto si to nevšimla ;) Toto trvalo z ich pohľadu
riadne dlhú dobu – teda rok... Potom sa raz stal zázrak... Náhle sa odklopil vrchnák
krabice a ich oslepilo nekonečné svetlo ;) Snažili sa zaostriť ale veľmi to nešlo... Čiasi
veľká ruka načiahla do krabice a vybrala topánky na svetlo božie ;) Čo nasledovalo po
tom bol pre topánky neskutočný šok ;) Čosi do nich vniklo ;) Niečo mäkké a čuduj sa
svete, maximálne to vyplnilo ich vnútro ;) Zrazu mali nevídaný pocit akéhosi naplnenia ;)
Nechápali čo sa to s nimi deje, strachom pomaly ani nedýchali ;) Keď sa trochu
spamätali, zistili že už nie sú v krabici ale ocitli sa v akomsi divnom a veľkom svete ;)
Pomaly si vykračovali pravá, ľavá, pravá, ľavá a sledovali všetku tú krásu okolo seba ;)
Boli pomaly až vo vytržení z toho všetkého... A hádky? Na tie si ešte občas spomenuli...
Však už len s úsmevom...



Pochopili totiž, aké boli nevedomé a hlavne si uvedomili : že skúmaním krabice sa dá
dospieť len k poznaniu vlastnosti krabice ;)



Prečo by som mal jazdiť na svojom vlastnom aute
úvaha o jazdení...
03.07.2021 00:10

Príde ti táto otázka nezmysluplná?
Aj mne... Však ver mi, mnoho ľudí si ju kladie...

Predstav si že ti rodičia kúpili úplne nové novučičké auto. Pomaličky sa s ním
zoznamuješ a učíš sa na ňom jazdiť. Najprv ale navštevuješ autoškolu, potom ideš na
skúšku a si vypustený do sveta. Medzi ostatných vodičov. Všetci sme raz začínali.
Niektorí tú jazdu majú v krvi. Mnohí si šoférovanie užívajú. No sú i takí ktorých by sme
označili my ostatní skúsení vodiči, že pri tom procese majú smrť v očiach. Áno, každý
vodič je iný. Vráťme sa ale k pôvodnej otázke. Asi najčastejšie zdôvodnenie je toto: Aký
zmysel má používať svoje auto, keď to auto raz aj tak skončí v kovošrote. A tak si sadnú
vedľa svojho auta a umárajú sa pri pohľade na neho, namiesto toho aby si sadli za
volant a šli do toho ;) podľa svojich najlepších schopností a samozrejme i s ohľadom na
podmienky na ceste... lebo tak to robia zodpovední vodiči. Niektorí zas pociťujú
neskutočný strach či úzkosť keď čo i len pomyslia, že by mali výsť so svojim autíčkom
do súčanej prehustenej premávky... Boja sa o svoje auto, či o pasažierov ktorých vezú.
Tento strach ich paralyzuje a v mnohom je skôr kontraproduktívny, keďže človek sa
nesústreďuje na to by dával pozor na prípadných chodcov, bicyklistov či ostatných
účastníkov cestnej premávky ale kŕčovito zviera volant a trasie sa len aby nenarazil.
Veľa ľudí je nespokojných so svojim autom. Prečo ja mám červené a henten má modré.
Aj ja chcem mať modré. Nevedia sa uspokojiť s tým čo majú a táto nespokojnosť ich núti
stále to auto prerábať a vylepšovať. Ďalší sú zas nespokojní s kvalitou ciest. Neustále
nadávajú, že cesty sú samý výmoľ, stále sa treba vyhýbať nejakým prekážkam. Serie
ich aj to že občas treba ísť do kopca, že občas treba preradzovať rýchlosti. Že benzín je
drahý. Že ostatní vodiči. Ostatní vodiči. To je kapitola sama o sebe. Asi nik nemá rád
takých tých arogantných. Ktorí ohrozujú seba či ostatných. Mnoho z nás nadáva na tých
sviatočných čo vytiahnu auto raz za týždeň. Muži nadávajú na ženy a ženy zas na
mužov. Tiráci nadávajú na osobáky a osobáky na tirákov. A nik si neuvedomuje že každý



z nás má najazdených iný počet kilometrov. A jeho skúsenosti nie sú také ako tie moje. A
koľko z nás už malo nejakú vážnu nehodu? Koľko z nás sa z tej nehody nespamätalo.
Koľkí z nás už nikdy za volant nesadli? Niektorí skúmajú svoje auto a chcú o ňom vedieť
všetko, mať ho preštudované do poslednej súčiastky. Vedieť ako sa chová v akých
situáciách. Aký je zmysel toho že majú svoje auto? ;) Niektorí zas študujú mapy – každú
zákrutu, chcú vedieť všetko o ceste ktorá ich čaká. Chcú sa dozvedieť na ktorom
kilometri im skočí do cesty jeleň a pod. A mnoho ďalších zvláštných vecí. Načo si vlastne
človek zadovážil auto? Auto slúži človeku, by mohol prekonávať vzdialenosti, by mohol
ísť do práce, na výlet, navštíviť rodičov ktorí bývajú 500km ďaleko... By mohol slobodne
cestovať tam kde chce a kedy chce. Pretože amíci tvrdia, a v tomto s nimi súhlasím že
auto vyjadruje slobodu. A aj keď sa s tým autom nemôžem preháňať po uliciach 300km
rýchlosťou (česť výnimkám samovrahom) tak jediné čo má skutočný zmysel je splynúť
so svojim autom a užívať si tú jazdu... Lebo kým môžem jazdiť tak jazdiť budem. Lebo
raz už jazdiť možno nebudem. Bez ohľadu na to či auto skončí v kovošrote alebo v
nejakom mauzóleu. Bez ohľadu či sa raz predá v aukcii za milión korún alebo ma
vyhlásia za šoféra roka alebo po mne ani pes neštekne. Mimochodom. Máš rád kľukaté
cestičky kde si na svoje príde volant, bedrové opierky, synchronizácia plynového a
spojkového pedálu a radenie rukou alebo si to šinieš 130tkou po dialnici síce rýchlo ale
takmer žiadna akcia a nuda? PS: Pre tých čo nechcú šoférovať stále existujú autobusy
alebo môžu chodiť pešo. Prípadne môžu sedieť doma. Moja babka vravievala: Nechodz
nikadzi bo šaľení ľudze, same vraždy, same nehody. Šedz doma, tam še ci nič nestane.
A potom drbol Concorde do obytnej štvrte...

Tak si vyber...

Jazdiť či nejazdiť?

Áno, tým autom si ty ;)



Príbeh o lavičke húpacej
bola raz jedna lavička...
03.07.2021 00:11

Bola raz...
...vcelku obyčajná húpacia lavička... Tí čo ešte pamätajú z detstva vedia, že to je taká tá
lávka v strede podložená špalíkom na ktorej radi šantia deti... Lavička milovala byť
lavičkou... Mala rada ten pohyb... ked došli deti... zasadli na obe konce lavičky a
nejakým zázrakom či čarami uviedli lavičku do striedavého húpacieho pohybu... Bývala
v parku... Milovala čerstvý vzduch, pohľad na okolité stromy a hlavne milovala deti, ktoré
s ňou dokázali šantiť... Však po čase došla zlá doba a na lavičku všetci zabudli... Deti
odrástli a do parku prestali chodiť... Nové, ktoré sa zrodili do novej doby akosi necítili
potrebu chodiť do parku a objavovať čo sa v ňom nachádza, lebo doma či na ulici bolo
kopec iných aktivít a lákadiel, ktoré ich zaujali a park sa stal pre nich miestom
neznámym ba až nebezpečným keďže sa ta potulovali kadejaké indivíduá...... Lavička
ostala smutne ležať s hlávkou naklonenou na jednu stranu... Keďže sa nudila, začala
rozmýšľať... Dokonca si vsugerovala, že tak ako leží, tak leží už večne a že všetky
lavičky na svete takisto podliehajú jej osudu... Že jej prirodzená poloha je ležať v
rovnovážnej polohe jedným ramenom opretým o zem... Že tak ju stvorili a že jej večným
osudom je už ostať v takejto polohe ;) Sama si pomôcť nevedela... Skúšala... Robila
všetko možné i nemožné by prekonala silu gravitácie ale nešlo to... Až raz priletel k nej
škovránok a takto jej vravi: Lavička, lavička... Tak si dopadla... Ležíš tu sťaby drevo
opretá hlavou o zem a nenašiel sa nik, kto by nadvihol tvoju hlávku... Však rozumej... Že
tvojim prapôvodným účelom je byť v pohybe... Lebo tak si bola stvorená... Bola si
stvorená, aby si mohla radosť prinášť tým najmenším... ďeťom... Lavička smutne
odpovedala: No, matne si pamätám na tie časy, ale už takmer večnosť tu žiadne
neboli... Niekam sa vytratili... či vymreli to neviem... Nemôžem odísť z miesta aby som
ich našla... Ťažia ma okovy... Moje nohy sú k zemi prikované... A som frustrovaná z tejto
naklonenej roviny... Koho by bavilo ležať stále na jednej strane... Škovránok jej odvetil:
Neboj sa lavička, už to dlho nepotrvá a znova budeš šantiť... Vrabce na streche čvirikali



že sa čosi deje... ;) Zhruba o týždeň... čo z lavičkovského pohľadu je nepredstavitelne
dlhá doba {pretože existuje relatívnosť času ubiehajúceho depresívnej lavičke} prišiel do
parku jeho správca... Správca sa zahľadel na lavičku a takto si pomyslel... A či ti tu nie je
smutno takto samej? Len si tu ležíš, jak zbitý pes... žiadneho pohybu v tebe niet?
Smutný je pohľad na teba... Správca poznal prapôvodný účel lavičky a rozhodol sa
vykonať nápravné opatrenia, keďže si pamätal koľko si ako malé dieťa užil s takou
húpačkou... V reči bežných smrtelníkov to znamená asi toľkoto: musel vybehať všetky
existujúce i neexistujúce úrady a vybaviť všetky možné i nemožné potvrdenia aby mohli
húpaciu lavičku presunúť na nové miesto ;) V meste, totižto vybudovali nove pieskovisko
s preliezkami a čuduj sa svete... so žiadnou húpačkou ;) A tak sa stalo... že jedného dňa
keď sa ráno húpacia lavička zobudila, začula veselý detský džavot... Ten džavot
smeroval priamo k nej... Húpačka mala spočiatku obavy, čo s ňou tie deti spravia... Ale
deti urobili presne to... čo svojím detským rozumom robiť vedia ;) vedia objavovať a tešiť
sa z kazdého okamihu ;) A tak objavili i húpačku... Z výskotom rovnajúcim sa niekomu
kto vyhrá v lotte, okamžite spoznali účel tohto zariadenia... a uviedli ho do pohybu... Od
tej doby bola húpačka neskutočne šťastná... lebo bola dennodenne v pohybe... A preto
je dôležité neubližovať deťom... Pretože raz... ak vymiznú zo sveta všetky deti, tak
všetky húpačky ostanú ležať v naklonenej rovine s hlávkou opretou o zem v nekonečnej
depresii... To si milé lávky prosím uvedomme...

Nu a potom sú tu ešte tie rozprávkove lávky ;) To sú také, čo vedú cez rieku :) Človek
úbožiak dôjde k lávke... pekne jej popraje PaBoh daj štastia lavička :) a s úsmevom sa
pusti po nej na druhú stranu :) Keď je zhruba v strede, lávka sa pretočí a zhodí úbožiaka
do vody... Ten úbožiak sa buď utopí, alebo v lepšom prípade sa nejako dostane z vody...
Lávka má z toho neskutočnú švandu. Príde jej to fantaksické, že ako zas vydrbala s
úbožiakom... Ale keďže spravodlivosť funguje tak i tej lávke to postačí len dočasu...
Pretože ľudia tiež nie sú až takí hlúpi a radšej nájdu iné cesty ako sa dostať na druhý
breh... a čo s lávkou? Lavka ostane osamotená a zúfalá... no čuduje sa potom takej
situácii... keď tak dodrbuje pocestných... Áno... to sú také lávky čo samé na druhý breh
neprechádzajú a druhým bránia ;)

Ale najradšej mám rozprávku o tom jak ťahal dedko repku ;) bo dedko musel zavolať
babku, celú rodinu, mačku, psa a dokonca i myš aby sa mu to podarilo vyťáhnuť :) A aj
keď až myš zavážila, tak zásluhy majú všetci, lebo každý pomáhal tak mocno ako vedel
;) dokonca i tá repa :)



Komplexnosť pravdy
skúmanie podstaty...
03.07.2021 00:14

Prečo je vhodné skúmať podstatu povedaného či
napísaného?
( vrátane svojho vlastného? viem, pletiem si na seba bič... )

Pre tento jednoduchý experiment...

Zober dvoch ľudí a posaď ich oproti sebe. Zober mincu a rukou ju vlož medzi nich tak,
aby každý videl jednu stranu. Ak im položíš otázku čo vidia, tak jeden odpovie že hlavu a
druhý že znak. A obaja majú pravdu...

Čo niesú schopní zo svojeho pohľadu vidieť je to, že z tvojho pohľadu minca má ešte i
hranu... Teda už tretia pravda o minci... Ak oprieš mincu hranou o stôl a prstom do nej
frnkneš, roztočí sa závratnou rýchlosťou že až stráca hranu a strany a všetkým
zúčastneným sa zdá že vidia akúsi guľu... Teda už štvrtá pravda o minci... Z toho
vyplýva veľké ponaučenie... Ak aj dvaja si protirečia, tak môžu mať pravdu obaja ;)
respektíve nejaký jej kúsok ;) A predsa nemusia poznať celú pravdu o minci... A aj
napriek tomu sa v tom celom i ja teraz môžem mýliť... ;) Tým chcem povedať asi toľko...
Máš svoje talenty... tak ich použi...alebo aj nie ;) je to na tvojom rozhodnutí :) ak máš
pocit že ti akýsi talent chýba, môžeš sa naučiť spolupracovať a dopĺňať sa navzájom s
niekým iným ;) alebo aj nie :)

Ponaučenie :
Ak som hovorca šelmy... možno ti radím zle... ak nie som hovorca šelmy... možno ti
radím dobre... Ak ťa chcem dodrbať... možno ti radím zle... Ak ti chcem pomôcť...



možno ti radím dobre ale možno ti radím zle... A čo ja viem čo vlastne robím? Kašlem
na to... idem radšej spať ;) lebo občas treba i oddýchnuť a porelaxovať ;)

Addendum :
Problém s presvedčením skvie v tomto: Predstav si, že minca leží na stole a príde niekto
kto mincu nikdy nevidel... Pozrie sa na mincu a bez toho aby ju bližšie skúmal vyhlási...
Minca má len znak... pretože vidí znak... Ak takýto človek začne silou mocou šíriť svoje
poznanie do sveta... vzniká problém... Ten kto si dal tú námahu a vzal mincu do ruky...
začal ju skúmať.. objavil i druhú stranu mince... Ten kto sa začal s mincou i hrať a
skúšať čo všetko sa s ňou dá urobiť, nájde i jej ďalšie charakteristiky... Iluzionisti dokážu
mincu i zmiznúť ;) A tom to celé je... Poznanie sa získava skúmaním danej veci... A
miera istoty poznania narastá s narastajúcimi vedomosťami... Však s mierou istoty je
vždy ten problém, že nikdy nemôžem ani len tušiť či neexistuje taká charakteristika
mince, ktorú sa mi doteraz nepodarilo odhaliť...



Môj čas
moje vnímanie času...
03.07.2021 00:18

Toto síce nepochádza odomňa ale veľmi sa mi to páči...
Je čas žiť, čas umierať, čas siať, čas žať, čas zabíjať, čas liečiť, čas rúcať, čas stavať,
čas plakať, čas sa smiať, čas vzlykať, čas tancovať, čas hádzať kamene, čas ich
zbierať, čas objatí, čas rozlúčky, čas hľadať, čas strácať, čas opatrovať, čas
vyhadzovať, čas trhať, čas zošívať, čas mlčať, čas rozprávať, čas milovať, čas
nenávidieť, čas vojny a čas mieru...

Hovorí sa že čas sú peniaze. Nechápal som celkom čo táto definícia znamená, kým som
sa nezamyslel nad tým na čo sú peniaze. Peniaze primárne slúžia na nákup tovarov
služieb. Čiže ako to teda previesť na čas? Pojem čas si predstavujem ako dlhý reťaz
korálikov, ktorý smeruje od tohto okamihu až do momentu kedy sa pretrhne a skončí.
Neviem síce kde a kedy presne ale predpokladám, že raz sa tak stane ;) A možno aj nie,
veď uvidíme ;) Pomaličky prechádzam rukami korálik po koráliku a vždy daný korálik na
niečo použijem ;) na "nakúpenie" toho čo chcem (teda poniektorí si kupujú i to čo
nechcú ale toto je už na inú tému ;) Niekto chce vegetovať, niekto pracovať, niekto si
užívať a niekto plakať ;) Teda dúfam že vie že to chce ;) Ak aj od niekoho niečo
požaduješ a on povie že "nemá čas" tak podlieha sebaklamu, znamená to len toľko, že
svoje koráliky chce použiť iným spôsobom ako si to predstavuješ ty ;) Ak niekto povie že
"stráca s tebou čas", znamená to toľko, že sa mu nepáči to že míňa svoje koráliky v
tvojej spoločnosti ;) Ak povie „Môj čas je drahý“, znamená toľko, že ocenil to akým
spôsobom koráliky míňa a pokladá to za niečo dôležité a na základe toho za to pýta
primeranú odmenu. Atď...

Máš jasnú predstavu o tom ako chceš míňať svoje koráliky?



Huba a krok
čo si pomyslíš...
03.07.2021 00:26

Keď ti niekto povie...
Drž hubu a krok !

Vždy som považoval tento výrok za niečo direktívne, teda že mám byť ticho a zadržiavať
svoje kroky... Však minule ma napadla jedna vec... Prečo sú vo vete spomenuté tieto
dva pojmy? Môžu mať nejaký súvis? A tak som ho hľadal... Huba je miesto z ktorého
vychádzajú slová. Kroky sú aktivity, ktoré konám a teda predstavujú moju životnú cestu..
Aký môže byť medzi nimi súvis? Napadá ma niečo také ako skúsiť hľadať súvislosť
medzi tým ako konám a ako hovorím. Napríklad ak vyznávam nejakú hodnotu ústami,
mal by som ju v sebe nájsť a aktívne využívať cestou životom, či?. Ak kritizujem nejakú
hodnotu ústami, mal by som sa snažiť i ja takému konaniu vyhýbať, či?

Ako teda môžem udržať rovnováhu medzi tým čo hovorím a tým ako konám?

Dokážem si vôbec uvedomiť či je nejaký rozpor medzi týmito dvoma skutočnosťami?

A aký „nástroj“ na to použijem?



Pozitív a negatív
o tmavej komore...
03.07.2021 00:28

Rozmýšľal som raz o pozitívnom a negatívnom myslení. Ako by som ho len rozlíšil.
Spomenul som si teda na časy kedy som ešte fotil a vyvolával filmy. Pri tomto procese
vznikali fotky tak, že na film bol zachytený obraz reality tým, že vo foťáku sa nachvíľu
otvorilo okienko a svetlo či nejaký zázrak zaznamenalo tento krásny okamih. Na filme
bola zachytená realita. Následne bol film vzatý do tmavej komory a tam sa vyvolal.
Ponoril sa do špeciálnej tekutiny a tá spôsobila chemickú reakciu tak, že z filmu sa stal
takzvaný negatív. Obraz, ktorý tam bol zachytený nezodpovedal reálnemu obrazu ale
bol akýsi obrátený. Tam kde mala byť čierna, tam bola biela a naopak. Ako to teda
preniesť na myslenie? Povedal by som, že človek je vo svojej podstate šťastná bytosť.
Teda jeho pohľad na svet je reálny. Vníma jeho krásu, teší sa z okamihov, užíva si
radosti ktoré život prináša a baví ho to. Dovolím si to napísať, pretože takto vnímam deti
keď ich pozorujem. Potom sa však niečo stane a jeho vnímanie sveta sa zmení. Všade
vidí nejaké chyby, všetko kritizuje, nič sa mu nepáči, nie je spokojný a šťastný. Vyplýva
mi z toho teda, že takýto človek akoby v nejakom okamihu bol vzatý do „tmavej komory“
a stal sa z neho negatív.

Ako je to s tebou? Si ešte stále v tmavej komore?

Alebo si už vyvolal fotky a znova vidíš svet v pôvodnej kráse? ;)



Môj dom, môj hrad
ako sa vysporiadať s neželanými návštevami...
03.07.2021 00:30

Predstav si, že si si zadovážil dom. Stálo ťa nemálo úsilia, kým si to dosiahol. Neustále
ho modernizuješ, proste staráš sa o neho. Praješ si aby sa obyvatelia tvojho domu u
teba cítili príjemne. Zrazu však príde nečakaná návšteva. Je taká svojská. Prvé čo urobí
je že namiesto toho aby zaklopala, vykopne dvere. Hneď potom sa púšťa do demolácie
majetku, ktorý vidí navôkol. Akoby to nestačilo, zbadá obyvateľov domu a nelení sa
pozdraviť. Však nie slušne v zmysle „ahoj“, „čau“, či „dobrý deň“ ale hneď im začne
vulgárne a z chuti nadávať, haniť ich, posielať ich do kadeľahšie. Keby sa dalo, tak ich
snáď i zbije ;) Vrcholom toho všetkého je „napadnutie“ majiteľa domu. Vyčíta mu kdečo,
napríklad čo má z toho že vlastní dom, kritizuje že majiteľ má výhradné právo
rozhodovať o tom čo spraví s domom, dokonca ho žiada aby mu dom prepustil ;)

Ako by si sa zachoval k takejto návšteve?

Nechal by si návštevu robiť čo sa jej zachce a potom vždy po ňom poupratoval?

Ukázal by si mu dvere?

Či zakročil iným spôsobom?

Predstav si, že tým domom si ty a všetko čo je v tebe...

Predstav si, za domom čokoľvek na čom ti záleží...

Predstav si, že tou návštevou je tebe blízka osoba...



Predstav si, že tou návštevou je niekto koho veľmi nemusíš...



Prázdne slová
to sú ktoré...
03.07.2021 00:31

Slová sú výsledky nášho myslenia...
Vychádzajú z nás a hovoria o tom čo je v nás. Mnohokrát som sa stretol s pojmom
prázdne slová ale nevedel som si celkom predstaviť čo to znamená. Lebo v spojitosti s
prvou vetou, ktorú som povedal mi to nedáva zmysel. Musíme to teda rozložiť na
drobné. Je rozdiel či slová hovoríme alebo počúvame. Tomu, kto hovorí dáva zmysel to
čo hovorí. Ten, ktorý počúva, hľadá zmysel v tom čo počuje a keď ho tam nenájde, teda
keď sa s tým nestotožní, hľadá v sebe svoje vysvetlenie počutého a týmto spôsobom
zas reaguje on. Prázdne slová sú preto pre mňa také, ktorým nerozumiem. A teda nie
človek hovorí prázdne slová, ale len ja nerozumiem tomu čo tým chce povedať.

Robíš všetko preto aby si sa snažil pochopiť to, čo hovorí ten druhý?



Mucha (bug)
a jej právo na život...
03.07.2021 00:36

Určite sa ti už stalo, že ťa otravovala mucha....
Mucha je živý tvor, ktorý si žije svojim životom...

Predstav si že by si bol muchou...

Ktorá robí to čo má naprogramované...

Ako sa s ňou teda vysporiadať?

Zaženieš sa, ale mucha je rýchlejšia a ubzikne ;)

Tvoja snaha bola márna...

Má mucha právo na život?

Aj keď ti robí nervy?

Lebo ťa otravuje?

Ja to robím tak, že na ňu fúknem, aby letela inam.

Dokážeš sa vysporiadať i s tými, ktorí sa ti nepáčia?

Dokážeš akceptovať ich právo na život?



Ktorý síce nie je podľa tvojich predstáv ale možno to ináč nevedia?



Pyramída naša stabilná
tak trochu o geometrii...
03.07.2021 00:38

Pyramídy sú nádherné geometrické útvary. Tvoria rady na seba naskladaných „kociek“,
zužujúcich sa až k najvrchnejšiemu radu kde sa nachádza najvyššia kocka. Svoje kvality
overila časom. Dôkazom toho je, že i po riadne dlhom čase pyramída napr.v Egypte
stále stojí. Keď som sa zamýšľal nad niektorými jej vlastnosťami napadlo ma že
najvrchnejšia kocka pôsobí svojou váhou na všetky ostatné kocky ktoré sú pod ňou.

Ak by som si mal vybrať pozíciu v pyramíde, vybral by som si ťažisko...

Lebo v ňom by som bol schopný otáčať pyramídou ľubovoľným smerom
najjednoduchšie...

Mnohokrát používame pojem pyramídová spoločnosť a vnímame ju ako niečo špatné.

Však aký je k tomu dôvod?

Keď už i naši predkovia stavali pyramídy a videli v tom nejaký zmysel?



Hlúposť naša každodenná
čo je to vlastne hlúpe...
03.07.2021 00:41

Často označujeme mnohé veci ako hlúpe...
Označujeme tak ľudí alebo ich skutky...
Označujeme tak zvieratá...
Napríklad ovce ;)
Označujeme tak myšlienky a ktovie čo ešte...

Ale čo nás k tomu vedie?

Dovolím si predpokladať že všetko čo je, teda čo existuje má istý význam...
Ináč by to zrejme neexistovalo...
Aspoň mne nedáva zmysel aby existovalo niečo bez zmyslu ;)

Aký je teda dôvod na to že označíme niečo ako hlúpe?

Nenašli sme len zmysel toho niečoho?

Pripadne nám že my by sme danú vec urobili ináč?

Nie je to zas len o tom, že daná vec v skutočnosti nie je hlúpa ale len my ju tak
vidíme?

Nejedná sa teda znova o problém pozorovateľa?

Nie je potom hlúpy samotný pozorovateľ? ;)





Stvorenie
o prapríčine...
03.07.2021 00:43

Stvorenie je pojem, ktorý vyjadruje, že niečo bolo stvorené. Stvorením označíme
človeka, lebo napríklad dvaja ľudia sa pričinili o to že vznikol človek. Obrazne povedané
ho stvorili. Stvorením však možno označiť i hmotnú vec, ktorú vyprodukoval nejaký stroj.
Pretože ten sa pričinil o jej vznik. Čo je zaujímavé na tomto procese, že i stroj niekto
stvoril, povedzme nejaký človek...

Však na základe čoho ho zostrojil?

Nejaký iný človek sa zamyslel a vytvoril (teda stvoril) návrh stroja. Teda tento návrh
stroja keď bol zrealizovaný tak vlastne stvoril stroj pomocou človeka, ktorý realizoval túto
činnosť. Takto by sme mohli postupovať do minulosti až k prapočiatku bytia (teda ak
niečo takéto vôbec existuje). Platí v tomto prípade princíp akcie a reakcie...

Akcia stvorí reakciu...

Aká by mohla byť prvotná príčina všetkých vecí?



Beriem a dávam
základný princíp celého vesmíru...
03.07.2021 00:45

Branie a dávanie je základným princípom celého vesmíru. Berieme si plnými
priehrštiami všetko po čom naša malá dušička piští. S tým dávaním je to niekedy už
horšie. Ak nie je rovnováha medzi týmito dvoma aktivitami vzniká deformácia, ktorá
ovplyvní celé moje vnútro ;) Branie je podmienené našimi túžbami. K dávaniu nás nič
nenúti. V tom väzí veľká zrada. Keďže nás k tomu nič nenúti, mnohokrát nás to ani len
nenapadne. Je možná i tá varianta že u niektorých z nás je to obrátené. Niečo nás núti
dávať ale nevieme prijímať. Dalo by sa povedať že život je pestrý vo svojich prejavoch.
Ako som už spomenul, deformácia vzniká tým že sme presýtení alebo vyhladovaní. Je
to presne ten istý princíp ako keď sa permanentne napchávame sladkosťami ale
nevykonávame žiadne športové aktivity, ktorými by sme čokoládku vybehali, prípadne
vtedy keď telu nedodávame dostatok energie podľa svojej potreby. Primárnou príčinou
tohto problému je to ako máme nastavené priority. Čo pred čím uprednostňujeme. Ak
uprednostňujeme branie pred dávaním duša tlstne. Ak je to v opačnom poradí vzniká
anorexia duše.

Snažíš sa hľadať rovnováhu medzi dávaním a prijímaním?

Tak aby tvoja dušička bola spokojná?



Strom poznania dobrého a zlého
každý z nás je ovocinárom...
03.07.2021 15:18

Bol raz jeden strom...
Tento strom rástol, vyvíjal sa a mohutnel. Bol to taký zvláštny strom. Poznal čo je dobré
a čo je zlé. Plody ktoré rodil, boli výsledkami tohto poznania. Áno hovorím o nás ľuďoch
a o našom konaní. Už od malička si v sebe budujeme poznanie o tom čo je dobré a čo
zlé. Mnohému nás naučia rodičia, niečo sa dozvieme z rozprávkových knižiek, niečo
spôsobia krásne okamihy či sklamania, ktoré zažívame a takto si postupne budujeme v
sebe mozajku o tom čo považujeme za dobré a čo za zlé. Zdôrazňujem slovo
považujeme. Zaujímavé na celej situácii je to, že u každého z nás sa toto poznanie
môže líšiť. Preto vznikajú neustále hádky o tom čo je dobré a čo zlé... Pretože každý z
nás na to môže mať svoj pohľad.

Dokážeš sa starať o svoj strom poznania dobrého a zlého tak ako správny ovocinár,
ktorý vždy na jar, či na jeseň oreže prebytočné konáriky, ktoré by bránili správnemu
rastu Tvojho stromu?



Ako vystúpiť z rieky
prečo prúd rieky...
03.07.2021 15:20

Mnohokrát prezentujeme čas ako by to bol prúd rieky. Lenže ako tento prúd rieky napojiť
na priestor. Priestor sa v čase mení. Je to miesto kde prebiehajú zmeny a nútia priestor
meniť svoje charakteristiky. Mne nevyhovuje predstava rieky, pretože tam si neviem nič
s priestorom prepojiť. Predstavujem si čas ako náhrdelník s korálikmi. Každý korálik
tohto náhrdelníka je napojený na jeden obraz toho ako priestor v danom okamihu
vyzeral. Ten kto drží v ruke náhrdelník môže chytiť do ruky ľubovoľný z korálikov a
pozrieť sa v čase na priestor. Čas je pre mňa teda ďalšia dimenzia systému a systém
teda môžeme nazvať časopriestorom. Ak by som teda mal hovoriť o nejakom bode v
časopriestore, mal by som použiť takýto zápis : [x,y,z,t], kde t definuje čas v ktorom sa
daný bod nachádzal...

A ako je to s tebou?

Dokážeš vystúpiť z rieky času?



Ja som
ako som našiel vlastné JA…
03.07.2021 15:24

Prežil som v živote krízu, ktorá spôsobila že som začal spochybňovať všetko...

Všetko čo som videl, počul, dokonca to zašlo tak ďaleko, že som začal spochybňovať i
seba...

Existujem vôbec?

Existuje svet?

Nie je to nejaký matrix?

Keď ťa prepadnú takéto myšlienky, nie je z toho jednoduchá cesta von...

Uzavrel som sa do seba a dusil to v sebe...

Tam si to pekne bublalo a hovnilo...

Po dlhom čase letargie ba až zúfalstva som si položil zásadnú otázku...

Kto vlastne som?

Potreboval som nejaký záchytný bod o ktorý by som sa mohol oprieť a ktorý by bol
nespochybniteľný…

Nič také som v sebe nevedel identifikovať...



Až raz sa moje vedomie sústredilo samé na seba…

Kto je to ten čo tu teraz premýšľa?

Kto je ten ktorý práve vyslovil otázku : JA SOM?

Tak to som JA...

To bol záchytný bod, ktorý sa mi nepodarilo vyvrátiť...

Nemôžem neexistovať keď si uvedomujem samého seba...

Od tohto jednoduchého JA som následne začal rozvíjať všetky pridružené fakty...

JA mám telo...

JA mám vedomie...

JA mám…

A kde som vlastne JA?

Čo je okolo mňa?

Čím to môžem vnímať?

JA mám zmysly...

A JA žijem vo svete ktorý môžem objavovať...

Našiel si už svoje JA?

JA je pevný bod vo vesmíre... Ak máš pevný bod vo vesmíre, dokážeš pohnúť i
zemeguľou...

Ak máš JA, môžeš zadefinovať bod nula vzťažnej sústavy (podľa teórie relativity).
Tým bodom je JA, ktoré sa stane stredom tebou poznaného vesmíru... Potom nie ty
kráčaš po zemi ale zem ti uteká pod nohami ;)



Ty si
teda my sme...
03.07.2021 15:26

Keď už som prišiel na to že JA SOM, pokúsil som sa zahrnúť do svojho sveta i ďalších.
Urobil som to nasledujúcim spôsobom. Keďže predpokladám, že i iní prišli k tomuto
poznaniu a stretol som sa s nimi, tak realita v ktorej žijem zdá sa nepatrí len mne, ale
obývajú ju mnohí. Možno sa nájdu i takí, ktorí ešte k poznaniu seba samého nedošli, ale
to nie je podstatné. Ak vnímam svojimi zmyslami iných ľudí, s ktorými sa stretávam a títo
sa nejakým spôsobom podieľajú na spolupretváraní reality, tak môžem povedať, že nie
len JA SOM, ale zároveň i MY SME :) A to je hlboký dôsledok ;) Pretože to znamená, že
nie len mne patrí svet :)

Vzdal si sa už výhradného vlastníckeho práva na realitu?

Alebo stále považuješ vlastné JA za to najdôležitejšie na svete?



Aký vlastne som
ako to zistiť...
03.07.2021 15:28

Svojho času som si založil stránku. Začal som na nej písať o sebe. Malo to pre mňa
značný význam. Dával som na toto miesto svoje pocity, myšlienky, svoje predstavy o
tom aký vlastne som. Nevylučujem že tieto predstavy boli falošné ale to som v tom čase
ešte nevedel. Postupne, ako som prichádzal k poznaniu o sebe som si uvedomoval, že
človek sa vyvíja v čase. Keďže moje názory na veci sa zmenili a už nekorešpondovali s
tým čo bolo napísané na stránke pred časom. A preto som ju začal modifikovať podľa
toho čo platilo v danom čase. Nevedel som celkom presne čo ma viedlo k tomu robiť to
verejne, možno nejaký exibicionizmus, však postupne som si uvedomil aký to má
význam. Ak zverejním svoje vnímanie mňa, tak každý sa k tomu môže vyjadriť a tým
získam pohľad inej osoby, ktorý môžem porovnať s tým svojim. Ak zistím nejakú
nezrovnalosť tak hľadám dôvody prečo k tomu došlo...

Je moje vnímanie seba nesprávne?

Mýli sa ten druhý?

Takýmto vnútorným dialógom sa snažím prichádzať k objektívnemu pohľadu na seba
samého a tým sa dúfam zdokonaľujem...



Šťastie
čo je to šťastie...
03.07.2021 15:38

Často skloňovaný pojem...
Každý si môže pod týmto pojmom predstaviť niečo iné. Príbeh, ktorý som prezentoval
na tomto mieste je môj súkromný pohľad na veci, ktoré sa dejú okolo nás. Nevylučujem,
že Tvoj pohľad sa môže od toho môjho odlišovať. Pre mňa je dôležité mať v sebe
vnútorný pokoj a preto som ho hľadal cestou – necestou, až kým som ho dúfam
konečne našiel. Teraz sa cítim byť šťastným. Je možné že Tvoja cesta za šťastím vedie
úplne iným smerom a preto Ti chcem popriať na tejto ceste veľa šťastia :) Dovolím si v
tejto téme neklásť už žiadne otázky...

Verím, že nejaké si položíš sám...



Nová cesta
lebo nemá zmysel stáť na mieste...
03.07.2021 15:40

Keď človek nájde čo hľadal, vždy ho to poteší. Lebo možno je to nejaká vec, ktorú stratil
a preto sa tomu teší. Však koľko je takých vecí, ktoré mu ešte chýbajú... A preto sa
vydáva vždy na nové cesty a hľadá a skúma, kde by našiel i zvyšné veci, ktoré postrácal
časom-nečasom. Zaujala ma myšlienka, že existuje zmysel života a je potrebné ho
nájsť. Moja predstava zmysla života spočíva v tom, že hlavným zmyslom života je žiť. Či
je táto predstava i pravdivá, to ukáže až čas.

Čo pre teba znamená pojem žiť?

Aké sú tvoje predstavy?

Čo by malo byť zmyslom života?

Tak už to mám ;) Zmyslom života je čakanie na SMRŤ ;) A pri tom čakaní si to môžeš
trochu užiť ;)



Život
pri skúmaní otázky ako žiť, som pochopil jedno...
03.07.2021 15:42

Nie je jednotný názor na to čo je život a aký vlastne je...
Jedni vravia že život je krásny, iní že je škaredý, že je plný chýb, niektorí tvrdia že život
nie je ľahký, že v živote podliehajú rôznym skúškam, iní si život užívajú a niektorí so
životom bojujú. Niektorí vravia že život je cesta, iní sa v živote nudia, niektorí sú pasívni
a iní zas workoholici. Niektorí plačú a niektorí sa smejú. Život má mnoho prejavov a ak
chceme byť objektívni, tak pohľad každého jedného z nás treba zohľadniť ak chceme
popísať život. Čo najviac objektívnym je sumár všetkých týchto pohľadov. Preto si
myslím, že je dôležité vytvoriť si vlastnú predstavu o živote a následne ju realizovať.
Vysnívať si život aký je pre Teba ideálny a pokúsiť sa urobiť všetko preto aby takým i
bol. Keďže toto by malo platiť pre každého, je dôležité zohľadniť i sny iných o ich
ideálnom svete. V tom vidím zmysel žitia. Prevziať do rúk svoj vlastný život a vytvoriť si
zo života svoju rozprávku, či už hovoríme o pekle, raji, alebo niečom medzi tým.

Máš už vysnívaný svoj ideálny život?

Hľadáš cesty ako realizovať svoje sny?



Sny
ako si vybrať a realizovať sny...
03.07.2021 15:44

Život ponúka mnoho inšpirácie toho, aký sen by mohol byť pre Teba ten pravý. Vyberáš
si ako by si prišiel do obchodu s topánkami, preberáš sa tovarom, skúšaš si jednotlivé
kusy. Niektoré sú pre Teba veľké, iné Ťa tlačia, ďalšie majú zas nevyhovujúcu farbu. No
nakoniec si vyberieš tie, ktoré Ti vyhovujú najviac. Sú i takí, ktorí sadnú k stolu a začnú
navrhovať vlastné verzie topánok. Použijú inšpiráciu, fantáziu či iné talenty a stvoria si
topánky podľa vlastných predstáv...

Ako je to s tebou?

Rád nakupuješ v obchode?

Alebo radšej kreslíš?

Hovorí sa, že keď si niečo praješ, tak celý vesmír sa spojí, aby si to mohol
uskutočniť...

Myslí sa tým vesmír, ktorý je v nás? ;)

Možno sa tým myslí to, že sa naprojektuje cesta, ktorá vedie k dosiahnutiu sna...
Cesta vedúca k dosiahnutiu sna však nejaký čas trvá... A niekedy nie je jednoduchá a
priamočiara... Preto sa hovorí že pečené holuby do huby nelietajú...

Pri dosahovaní snov je dôležité nevzdávať sa. Však myslím, že je dôležité nezamieňať
si to s tvrdohlavosťou. Niekedy sa človek dostane do slepej uličky. A vtedy je dôležité



neudierať zbytočne hlavou do múru ale naučiť sa i obrátiť sa, prejsť kúsok cesty späť
a hľadať iné možnosti...



O Túžbe
naše sny definujú naše túžby...
03.07.2021 15:46

Túžby sú tým, čo chceme prijať do svojho života. Túžby vraj vychádzajú zo srdca.
Neviem síce presne čo tento pojem znamená, ale predstavujem si pod tým všetko čo
nás definuje. Z toho vyplývajú požiadavky, ktoré srdce predostiera nášmu mozgu vo
forme myšlienok a my im následne vyhovieme alebo nie.

Čo si predstavuješ pod pojmom srdce?

Vieš čo sa nachádza vo tvojom srdci?

Podľa mňa je pojem SRDCE synonymom pojmu DUŠA ;)



O Láske
len či sme sa nepomýlili...
03.07.2021 15:48

Hovorí sa, že láska je tá, ktorá dáva, ktorá sa obetuje, ktorá uprednostňuje druhých pred
sebou. Láska je vraj najvyšším princípom života. Mnohokrát sa podľa mňa zamieňa
tento pojem s pojmom túžba. Keď poviem že niečo alebo niekoho milujem tak možno
tým myslim, že po tom túžim. Však podľa mňa by mala láska vyzerať tak ako som
uviedol v úvode...

Vnímaš ten rozdiel?

Ale čo je to vlastne tá láska?

Tu je môj pohľad na ňu...

Začnem z opačného súdka...

Egoista zohľadňuje výlučne svoje predstavy či túžby v živote. Pozerá len na to čo chce
on. Je jediný v jeho svete na ktorého dá.

Človeka definuje to čo chce a čo nechce a podľa toho potom vyzerajú jeho kroky. Teda
egoista zohľadňuje len a len svoju vôľu.

No a láska je podľa mňa opakom egoizmu.

Ak niekoho milujem tak som schopný zohľadniť jeho vôľu a prípadne ju uprednostniť
pred svojou.

Tomu ja hovorím láska ;)





Rozpor
teda čo s tým...
03.07.2021 15:51

Mnohokrát som sa stretol s tým keď ľudia hovorili (ale vnímal som to i u seba počas
krízy) že cítia rozpor medzi tým čo chce rozum a čo chce srdce a následne vzniká súboj
týchto dvoch elementov...

Raz srdce vyhrá nad rozumom...

Raz rozum nad srdcom...

Však rozumej...

Keď sa neriadiš podľa rozumu, tak sa správaš nerozumne ;)

priamy dôsledok

Keď sa neriadiš podľa srdca, tak sa správaš nesrdečne ;)

priamy dôsledok

Ideálne je podľa mňa preto vytvoriť most medzi rozumom a srdcom ;)

Potom sa už nemusia hádať...

To čo máme v hlave sú naše vedomosti, poznatky, zážitky...

Sú to peniaze, ktoré aktívne využívame v živote...



Sú to naše skúsenosti...

Rozpor medzi srdcom a hlavou vzniká v mysli...

Ak to po čom túži naše srdce nekorešponduje s tým čo máme v hlave tak sa tieto dva
elementy navzájom bijú...

Cesta ako z toho von je buď sa zbaviť niečoho čo máš v hlave...

Alebo zmeniť svoje túžby, ktoré vychádzajú zo srdca...

Postaviť most medzi týmito elementami znamená zosynchronizovať tieto dva svety...

Aby našli mier...

Pes a mačka...

To je večná naháňačka...

Hovorí sa...

Ale videl som už prípady, keď pes a mačka žili spoločne v harmonickom vzťahu...

A ako je to u teba?

Rád sa naháňaš?



Zjednotenie
ako zjednotiť lásku a túžbu...
03.07.2021 15:54

Keď sme už zadefinovali čo je Láska a čo Túžba a hľadáme zmysluplný harmonický
vzťah s okolím, je dôležité byť v rovnováhe.

Aby i naše túžby boli naplnené, ale zároveň aby sme naplno prejavovali svoju lásku.

Ako na to...

Láska je tá, ktorá dáva...

Túžba je tá, ktorá prijíma... ktorá chce...

Ak chceme zmysluplne spojiť tieto dva svety...

Tak stačí dať dokopy čo bolo povedané...

Chcem dávať...

Keď nájdem v sebe túžbu, ktorej primárnym cieľom je obdarúvať, tak sa obrátim ;)

Už nie som tým, kto stále len chce a požaduje...

Som tým, ktorý aktívne žije svoj život...

A neboj sa, že za to nič nedostaneš...

Keďže funguje princíp akcie a reakcie...



Tak očakávaj za všetko čo dáš primeranú odmenu...

Tento princíp má veľa dôsledkov...
Je dôležité čo dávam, lebo podľa toho môžem očakávať príslušnú odmenu...

Presne v zmysle poučky...

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva...

Aj keď tie dôsledky sa môžu prejaviť až po čase a nie hneď...

Ak má niekto dieťa, tak vie o čom hovorím ;)

A to je vlastne všetko milí priatelia...

Držím palce aby sa Ti pozdávali plody Tvojej práce...

Aby si bol spokojný s tým čo dostaneš za to čo si dal...



Chyba
this is not a bug... this is a feature...
03.07.2021 15:56

Chyba je najzákladnejšou a najdôležitejšou súčasťou
života...
Hovorí sa, že na chybách sa učíme. Či už na vlastných alebo na cudzích. To je
principiálne jedno. Majme radi svoje chyby. Prinášajú nám poznanie. Učia nás ako sa im
vyhýbať. Ako sa im vyvarovať. Sú tu pre nás, aby sme sa stali dokonalejšími v
akomkoľvek ponímaní Vás napadne.

Hovorí sa že Láska je chyba v programe ;)

Stále to tak vnímaš? ;)

Majme radi svoje chyby...

Ale len kôli tomu čo som uviedol...

Vo všeobecnosti platí, že niekedy musíme opustiť i tých ktorých máme radi...

Pre naše dobro...



Jeho život
druhá časť zbierky Jeho ne-poézie a ešte šialenejšie výtvory ako kedykoľvek
predtým...
03.07.2021 19:03

Spravodlivosť v spoločnosti
ako na to...

Zákon
čo je správne a nesprávne určujú zákony...

Odmena a trest
akcia a reakcia...

Problém alebo výzva?
život bez problémov...

Myš a lienka
ako to celé začalo...

O potope (myší a lienok)
kde bolo tam bolo...

Cestička
ktorou cestou sa vydať, keď je toľko ciest, ktoré sa priam núkajú...

Od podlahy
v tebe vidím seba...

Alternatívna minulosť
ako zmeniť minulosť...

Všeobímajúca láska
co to jako je...



Keď sa povie
len taký dvojzmysel...

Cesta najmenšieho odporu
milujem jednoduché riešenia...

Omyl Descarta
a prečo nie naopak...

Odhalenie
základná funkčnosť...

Etický kódex otroka
to boli časy...

Hriech proti egu
najhorší hriech...

Morpheus pri Jordáne
modrá či červená...

Vysvetlenie veľkého tresku :)
bada boom...

Nadbytočnosť
prvotná prapríčina...

Zákon zachovania energie
všetko čo je, bolo a bude...

O bláznoch ;)
moja skúsenosť...

Nasledovanie Krista
kto chce byť ako on...

Kto vlastne som?
hmmm...

Čo vlastne vieme o vesmíre dnešných dní...
čím ďalej tým staršie...

Ponúkam istoty
už som ako premiér...

Svet ako stavový stroj
programátorský prístup...

Prvé prikázanie
co to kua je...

Kto je vesmír?
keď my sme jeho bunky...



Chyba v matrixe
len taký obyčajný príbeh...

Svet ako simulácia
Len jedna z mnohých teórií...

Tak ako to teda je
konečné vysvetlenie...



Spravodlivosť v spoločnosti
ako na to...
03.07.2021 19:41

Návody na život sú jeho súčasťou. Mnoho z nás rado poskytuje svoje pohľady na to ako
žiť život. Čo je dobré a čo zlé. Mnoho z nás na druhej strane takéto návody vyhľadáva,
študuje ich a zvažuje čo z nich prevziať do svojho života...

Ak človek príjme takýto návod alebo jeho časť do seba, tak formuje svoju podstatu.
Názory, ktoré týmto spôsobom prijal ovplyvňujú jeho smerovanie a dalo by sa povedať
že určujú i cieľ jeho cesty.

Predpokladám, že každý z nás má svoj vlastný jedinečný strom poznania dobrého a
zlého. Zdá sa to byť spravodlivé, keďže každý z nás prešiel inou životnou cestou a to
ovplyvnilo čo z neho vyrástlo.

Z pohľadu jednotlivca môže byť spravodlivé to, že robí to čo chce. Vyjadruje to jeho
slobodnú vôľu. Jeho konanie je ovplyvnené jeho uhlom pohľadu. Z tohto konania však
vznikajú konflikty, ak sa stretnú dvaja či viacerí jednotlivci s iným uhlom pohľadu.

Keďže žijeme v spoločnosti, skúsme sa pozrieť čo je spravodlivé z tohto pohľadu. V
spoločnosti by mala byť dohoda o tom, čo je a čo nie je správne. Hovoríme o návode na
život pre spoločnosť ako celok.

Preto ak uplatníme pohľad spoločnosti na jednotlivca, jednoznačne z toho vyplynie, že
by nemal robiť len to čo chce, ale mal by sa i prispôsobiť tomu čo definuje spoločnosť.

Extrémy existujú v tom keď každý robí čo chce a na druhej strane ak spoločnosť
definuje všetko čo jednotlivec má robiť.

Spravodlivé je podľa mňa správať sa podľa dohodnutých pravidiel. Z časti sa človeku



týmto upiera sloboda, keďže je tým zadefinované čo musí robiť.

Tak aby bol zachovaný určitý poriadok, ale aby mal človek dosť priestoru na svoju
realizáciu.

Takýto model sa mi zdá byť najspravodlivejším.

Myslím že tento princíp sa dá uplatniť na akýkoľvek menší či väčší funkčný celok.
Napríklad i na vzťah dvoch ľudí či komunity...

Snažil som sa poskytnúť nejaký kompromis. Vychádza z toho že určité pravidlá na
ktorých sa dohodneme by sme mali dodržiavať a vo všetkom ostatnom máme voľné
ruky...

Chyba je odklon od stanovených a dohodnutých pravidiel. Tento akt nazývam
pochybením. Rozlišujem úmyselné a neúmyselné pochybenia. Stále sa však jedná o
chybu a zdravý prístup k chybám je naprávať ich... Nie zamlčovať, nie nenávidieť, nie
milovať. Pristupovať k nim ako k výzvam, ktoré je potrebné vyriešiť.

Myslím že nerovnováha v spoločnosti vzniká práve vtedy, ak sa odkloníme od
dohodnutých pravidiel. Každé čo i len malé odchýlenie spôsobí pohyb systému z
rovnovážneho stavu, ktorý sa časom zrýchľuje, pretože chyby ak to tak môžem nazvať
generujú ďalšie chyby za predpokladu že nie sú riešené.



Zákon
čo je správne a nesprávne určujú zákony...
03.07.2021 19:46

Aj keď každý na to môže mať a väčšinou aj má svoj pohľad či postoj. Preto to na tom
svete tak vyzerá...

Niektorí zákony dodržiavajú, niektorí sa búria, niektorí zámerne porušujú. A môžu to
robiť pretože z pohľadu jednotlivca sa zdá byť spravodlivé, že každý robí čo chce. Ak by
každý dodržiaval zákon a bol s ním stotožnený, žiadny bordel by tu nebol...

Otázka znie, či by potom niekto neprotestoval, že nie je slobodný, čo je ďalší aspekt
celého problému. Pretože konať podľa vlastnej vôľe je základným predpokladom
slobody jednotlivca...

Podľa mňa je správne držať "hubu a krok". Ale nie každý je s tým stotožnený. Je to
spôsobené našim skresleným pohľadom. Za mnohé môže ktokoľvek z nás. Stačí že
jeden človek vykríkne niečo na politikov či čokoľvek iné a už sa to šíri ako lavína...

To je podľa mňa spôsobené efektom jadrovej reakcie. Keď máš chorú bunku a tá začne
šíriť svoj kód do okolia, tak po čase je tých chorých buniek už toľko že stále viac
sporných situácií vzniká. Šíri sa to ako rakovina...

JK to definoval takto: "Odpusť im, lebo nevedia čo činia..." Podstata je teda skrytá v
nevedomosti...

Zákon je dôsledkom toho čo prináša život. Život odhaľuje vždy nové sporné situácie,
ktoré sa snaží zákonom riešiť. Problém je to že sa nedodržiava. Nie to že neexistuje.
Nemôžme teda hovoriť o celkovej existencii bezprávia. Existuje len u tých u ktorých
zatiaľ neodhalili ich pochybenia...



Právo je teda správne...

Aj keď keby sa mal jeden človek zorientovať vo všetkých zákonoch asi by sa mu až
oči prekrútili...



Odmena a trest
akcia a reakcia...
03.07.2021 19:47

Systém spravodlivosti je založený podobne ako princíp akcie a reakcie na základe
primeranej odpovede k skutkom, ktoré konáme.

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že za dobré činy by sme mali dostať odmenu a za
zlé činy trest. Týmto spôsobom by mal byť každý motivovaný k tomu robiť dobré skutky
a nerobiť tie zlé.

Však realita je iná. Nie každý dobrý skutok prinesie odmenu a nie každý zlý je
potrestaný. Preto ľudia môžu kašľať na to robiť dobré skutky a s kľudom v duši konajú
ako ich napadne.

Osobne nie som presvedčený, že ak niekto ide do vezenia, že ho to zmení. Isto sa nájdu
i také prípady, ale povedzme si na rovinu. Niekedy odtiaľ človek víde ešte v horšom
stave ako tam prišiel.

Preto mi pripadá spôsob trestu oko za oko a zub za zub za málo účinný.

V minulosti sa objavila i iná koncepcia. Hovorilo sa, kto do teba kameňom, ty do neho
chlebom. Účinnosť tejto metódy je tiež spochybniteľná ak sa chce. Mnoho ľudí sa ti
vysmeje ak urobíš niečo také.

Skúsil by som to skombinovať. Ak nepomôže jedna metóda, použiť druhú. A prípadne
hľadať ešte iné možnosti ak existujú.

Aké?

To už nechám na teba ;)





Problém alebo výzva?
život bez problémov...
03.07.2021 19:54

V živote sa stretávame s mnohými, nazvime to
problémami...
Slovo problém je samo o sebe negativistické...

Vyjadruje niečo čo nechceme, je nám proti srsti...

Negativizmus sršiaci z tohto slova nás odrádza a musíme vynaložiť značnú námahu,
aby sme daný problém riešili...

Hovorím o SEBE ;)

Však existuje jedna pomôcka...

Odstrániť slovo problém zo svojho slovníka a nahradiť ho slovom VÝZVA...

Mnohí z nás milujú výzvy...

Sú radi, keď ich zdolajú...

A preto nič už nie je problém...

Každý problém som predefinoval - na výzvu...

Páčil by sa ti život bez problémov?



Myš a lienka
ako to celé začalo...
03.07.2021 19:55

Raz z čista jasna, kde sa vzala, tu sa vzala, vznikla
myšlienka...
Bola to kombinácia myši a lienky. Myši preto, že je sivá a lienky preto, že je bodkovaná.
Myšlienka mala vlastnosti spomínaných komponentov. Vedela si len tak lietať, ale
dokázala sa i skryť. Ako si tak lietala prázdnym priestorom, povedala si. Čo ak by som
tento priestor niečím vyplnila... Začala sa teda kotiť. Túto vlastnosť zdedila po myši.
Nakotila veľa - preveľa generácií myšlienok. Myšlienky boli rôzne... Boli krátke, boli dlhé,
boli smelé, boli smutné, boli milé a boli revolučné... Všetky tieto myšlienky si len tak
poletovali priestorom a boli šťastné... Tu však zrazu, zrodila sa jedna špeciálna
myšlienka. Bola to myšlienka o živote. Všetky ostatné myšlienky, ktoré zbadali
myšlienku o živote len s údivom sledovali jej obsah. Nevedeli si celkom predstaviť, čo to
ten život je. Začali sa teda dohadovať, neskôr hádať a nakoniec to prerástlo do
otvoreného konfliktu. Konflikt trval celé roky, však bez výsledku. Znenazdajky skrsla v
priestore nová myšlienka. Myšlienka obsahovala posolstvo. Stvorme život. Každý po
svojom. Nakoniec porovnáme jednotlivé výtvory a vyhodnotíme, ktorý z nich si zaslúži
niesť toto pomenovanie. A tak sa i stalo. Jednotlivé myšlienky začali realizovať svoje
predstavy o živote. Bola na to vymedzená konkrétna izolovaná časť priestoru. V nej sa
teda diali veci. Pánečku. Najšialenejšie výtvory samozrejme stvorili myslienky z
kategórie bláznivých. Životy tých smutných boli čierne a "bez života". Humorné mali
životy naplnené smiechom, atď... Len pôvodná myšlienka o živote sa potmehúdsky
usmievala a pospevovala si...

Až naprší a uschne,
až príde nový deň,
až tisíc vtákov priletí,
tak vtedy vzíde sen,



o krásnej živej panne,
čo prekonala tieň,
a vzala duše prázdne,
do ríše víl a hier,
tam bude s nimi tancovať,
a splní každý sen,
no stratia to čo mali,
bo bojovali preň.

Máš radšej myši alebo lienky? ;)



O potope (myší a lienok)
kde bolo tam bolo...
04.07.2021 21:33

Bola raz jedna krajina kde bývali pavúky...
Pavúky si len tak žili. Nebolo ich veľa, ale nebolo ich ani málo. Bolo ich tak akurát.
Jedným slovom dvanásť ;) Pavúky spriadali svoje siete a chytali pomocou nich svoje
obete. Kŕmili sa nimi. Problém nastal v jednom okamihu, keď pavúky narobili toľko sietí,
že nik nevedel uniknúť. Všetok hmyz bol lapený a čakal na to kým ho niekto zdegustuje.
Príroda či iný vyšší princíp však vymyslela riešenie. Boli nimi myši a lienky. Bola to
smrteľná kombinácia. Myši vyhĺbili podzemné cestičky a lienky zas svojim pancierom
prerážali pavúkom siete. Toto riešenie zaberalo. Postupne narastal počet myší a lienok,
až ich bolo toľko, že sa zdalo akoby na svete nastala potopa (aspoň tak to vyzeralo pri
pohľade zhora). Dalo by sa povedať, že príbeh skončil happy endom...

Však čo s toľkými myšami a lienkami teraz?

Na scénu prichádza POMLČKA...

Pomlčka je synom a dcérou mlčky. Má špeciálnu funkciu. Dokáže vytvoriť most medzi
nepriateľmi. Po tomto moste vedia nepriatelia prejsť a podať si ruky. Na znak novo
vytvoreného priateľstva. A tak, ak sa nájde vhodná myš a vhodná lienka, vznikne týmto
spojením myš-lienka ;)



Cestička
ktorou cestou sa vydať, keď je toľko ciest, ktoré sa priam núkajú...
04.07.2021 21:40

Klop klop :-)

Kto tam?

Tady vorel :-)

Hlásenie zákazníkom...

Otvorím oči a čo vidím?

Svet.

Aký je svet?

Farebný...

Čo je vo svete?

Domy, lesy, lúky, stromy, zvieratá, ľudia a cesty...

Ktorou cestou sa vybrať?

Podľa toho kam sa chcem dostať.

Mám predsa mapu a niektoré cesty si i pamätám...



Načo slúžia cesty?

Na presun z miesta na miesto ;)

Čo robím na mieste?

Žijem...

Čo znamená žiť?

Trochu jesť, trochu piť, trochu spať, trochu myslieť, trochu pracovať, trochu sa zabávať,
sem tam cigu vykúriť... ;)

Prosto z každého rožku trošku ;)

A kde je otázka?

Tuto...

Bude zajtra snežiť?

Samozrejme, že bude... ( však otázne je že kde... ;)

Tak teda toľko... Neviem čo je dobré a čo zlé... Je to dosť zapeklitá otázka, ktorú
rozumom snáď ani nejde doriešiť.. Ale cítim čo by sa nemalo robiť a snažím sa podľa
toho i konať... Nejde to vždy, lebo rovnováha medzi rozumom a citom je ľahko
narušiteľná. Nie je vhodné sa výhradne spoliehať ani na jedného ani na druhého.
Ideálne je konfrontovať ich oboch. Bohužiaľ môže sa stať i to, že z toho vznikne
rozpoltenie osobnosti. V takom prípade je nutné nájsť toho tretieho. Teda vlastné ja.
Stanete sa nerozlučná trojka, ktorá koordinuje svoje kroky. Hovorí sa tomu podľa
najlepšieho vedomia a svedomia. To sú moji bohovia, ktorým týmto vzdávam hold. A
Vám veľa šťastia na Vašich cestách ;)



Od podlahy
v tebe vidím seba...
04.07.2021 21:44

Vychádzajme z predpokladu, že sa zrkadlíme v iných...

Teda že vidíme v iných seba...

Niečo sa nám páči, niečo nie...

Všetko čo vypustíme do sveta, kde popisujeme tých druhých primárne slúži nám...

Mnohokrát som si všimol, že ak niečo hovorím druhému človeku, tak akoby som hovoril
k sebe...

Ak si po sebe prečítam čo som napísal a adresujem to sebe, zisťujem čo robím zle...

Je to taký skrytý spôsob sebakritiky...

Všimol si si už túto zvláštnosť života?



Alternatívna minulosť
ako zmeniť minulosť...
04.07.2021 21:46

Minulosť je bremeno, ktoré si nesieme na svojich pleciach. Zároveň definuje to, čím sme
dnes. Hovorí sa, že minulosť nie je možné zmeniť. Nuž, som človek, ktorý má rad výzvy
a nemá rád keď sa niečo nedá. Základným predpokladom pre zmenu seba samého je
odstránenie väzieb, ktoré nedovolia posunúť seba samého do novej polohy. Minulosť je
práve takouto reťazou, ktorá zväzuje ruky. Základným predpokladom úspechu je docieliť
aby myseľ bola sústredená na prítomný okamih. Je to stav kedy nič neexistuje okrem
pojmu tu a teraz. Následne vyhádžem do smetného koša všetko čo viem. A posuniem sa
do stavu, že nič neviem. Je to čistý stôl na ktorý môžem ukladať to čo sa mi páči.
Môžem to urobiť, lebo myseľ je silný nástroj a dokáže naprojektovať čokoľvek. Vytvorím
si nové definície pojmov, ale i príbehy, ktoré definujú minulosť. Stvorím si nového
človeka, ale i svet ktorý funguje na úplne iných princípoch ako tých ktoré ma niekto
naučil...

Rád pracuješ s mysľou?



Všeobímajúca láska
co to jako je...
04.07.2021 21:49

Hľadal som vysvetlenie tohto pojmu a dostal som sa k špecifikácii takejto lásky...

Aká je to láska, ktorá všetkých obíma?

Ktorá má každého rada?

Bez rozdielu?

Či je malý a či veľký?

Či je pekný a či škaredý?

A hlavne: Či je dobrý alebo zlý?

Kto alebo čo je ten čo nerobí rozdiely medzi ľuďmi?

Kto za každým príde a nenechá ho na holičkách?

Pri hľadaní odpovede som došiel k tomu, že to zrejme nebude človek, ani nič mu
podobné, lebo človek je tvor náročný a starostlivo si vyberá s kým áno a s kým nie na
základe preferencií vytvorených vďaka stromu poznania dobra a zla ktorý si celý život
buduje. Nebudem Vás viac naťahovať. Myslím si že tou entitou je smrť. Smrť nerieši
rozdiely a príde za každým. Každého tým pádom miluje a s každým sa raz stretne. Keď
teda hovoríme o tom kam smerujeme...



Môžeme povedať smerujeme za všeobímajúcou láskou - za SMRŤOU...



Keď sa povie
len taký dvojzmysel...
04.07.2021 23:10

Že niekto prijíma TELO PÁNOVO, tak sa pod tým myslí orálny seks ;)

Súvisí to i s rozprávkou o ŽIVEJ VODE ;)

A vieš ako sa HAD môže zmeniť na PALICU? ;)

Keď zdrevenie ;)

Áno, mám na mysli PENIS ;)

Len tak môže muž vstúpiť do ženy ;)



Cesta najmenšieho odporu
milujem jednoduché riešenia...
04.07.2021 23:12

Často zvykneme všetko komplikovať. Však som toho názoru, že to nie je výhodné.
Jedná sa o energetickú náročnosť. Ak zoberieme na porovnanie dva riešenia u ktorých
porovnáme komplikovanosť, pričom sa treba rozhodnúť, ktoré zohľadniť, je podľa mňa
dôležité zohľadniť to, koľko energie je potrebné vynaložiť na realizáciu riešenia. Čím
viac energie vynaložíme na dané konkrétne riešenie, tým menej energie ostane na iné
dôležité veci. Mnohí vravia že podstatná je kvalita. Je otázne čo je kritériom kvality. Ak
prepojíme hodnotenie kvality s energetickou náročnosťou riešenia a teda povieme že
menej je viac, ako dôsledok získame maximum i v kvantite, pretože sme boli schopní za
dané množstvo energie, realizovať viac riešení ;)

I ty si myslíš, že najjednoduchšie vysvetlenia (čohokoľvek) sú tie najlepšie?



Omyl Descarta
a prečo nie naopak...
04.07.2021 23:13

Ten oplan raz povedal:
Myslím, teda som...

Však čo ak je to naopak?

Čiže...

Som, teda myslím...

Veta myslím, teda som slúži na identifikáciu vedomého JA...

Teda ak si uvedomujem že myslím, znamená to že SOM...

Je to dôkaz mojej existencie...

Ak sa však dostanem k vlastnému JA, potom ono je zdrojom všetkého čo zo mňa
vychádza a teda môžem celú vetu obrátiť ;)



Odhalenie
základná funkčnosť...
04.07.2021 23:15

Pri skúmaní podstaty človeka som narazil na zaujímavú
skutočnosť...
Hovorí sa že robiť chyby je ľudské...

To je niečo čo nás charakterizuje...

Definuje to akí sme...

Možno ti príde táto naša schopnosť ako nežiadúca či nadbytočná...

Však ja som presvedčený že tvorí gro softwaru ktorý máme v hlave...

Prečo by niekto či niečo tvoril takéhoto tvora?

Čo tým sleduje?

Nie je chyba tým dôležitým elementom, ktorý zabezpečuje neustály progres?

Ako by si zostrojil stroj, ktorého hlavnou úlohou by bolo robiť chyby? ;)



Etický kódex otroka
to boli časy...
04.07.2021 23:17

Boli časy keď existovali páni a otroci. Aby otroci vedeli ako sa majú k svojim pánom
správať, vznikol prvý etický kódex otroka. Rozoberme si jedno z prikázaní, ktoré
obsahoval tento kódex. Milovať budeš pána, svojho boha. Jedná sa o najdôležitejšie
prikázanie. Otrok mal považovať svojho pána za boha a mal ho milovať. Robiť čo mu na
očiach vidí. Plniť jeho priania. Lenže potom sa to celé pokazilo. Otroctvo bolo zrušené...

Je teda ešte dnes zmysluplné dodržiavať takýto etický kódex?

Máš rád zvyky a tradície?

Napadla ma ešte takáto finta na blbých ;)

Ľudia nemajú radi keď sa im niečo prikazuje...

Búria sa proti príkazom a robia všetko preto aby sa vyhli splneniu príkazu...

Som presvedčený že na tomto svete to vyzerá ako vyzerá kvôli príkazu milovať...

Ľudia sa tomu búria...

Na druhej strane...

Ľudia majú radi zakázané ovocie...

Čo ak by sme zakázali milovať?



Nepomohlo by nám to? ;)



Hriech proti egu
najhorší hriech...
04.07.2021 23:31

Čítal som kdesi definíciu hriechu. Vraj je to vtedy keď človek nenapĺňa svoj osud. Osud
má definované body záujmu. Sú to tie body, ktoré zadáš do navigácie a ona ťa
odnaviguje tam kde je treba...

Však tak ako býva zvykom v každej rozprávke, aj v živote na človeka čaká množstvo
nástrah a lákadiel, ktoré ho majú odviesť z cesty. Upriamil by som teraz pozornosť na
všetko čo prichádza do tvojho vnútorného sveta (niektorí to volajú i duchovný svet) z
vonku. Duchovný svet je tvorený konštrukciami myšlienok. Buď sú to tvoje myšlienky,
alebo myšlienky prijaté z vonku...

Všetko čo čítaš, počuješ, vidíš... jedným slovom prijímaš ovplyvňuje tvoje vnútro. Inými
slovami jste to co jíte. Na základe toho čo sa nachádza v tvojom vnútri sa potom
prejavuješ i navonok a tak vyzerá i tvoja cesta. Čím viac myšlienok prijmeš z vonku, tým
viac sa z teba stáva hybrid - multičlovek - replikant. Už to nie si ty. Si mixom toho
všetkého čo si do seba prijal...

Ako môžeš potom očakávať že naplníš SVOJ osud?



Morpheus pri Jordáne
modrá či červená...
04.07.2021 23:33

Keď bol Morpheus vyslobodený z Matrixu, tak bol ako iní ktorí, prežili takéto niečo v
šoku. Prvotné pocity boli o zmetení, trochu sa možno bál no nakoniec bol možno celkom
rád. Ako všetci, aj on bol odvedený k vedme aby mu povedala o jeho osude... Vedma
vyriekla nad ním ortieľ. Nájdeš vyvoleného. Morpheus odišiel teda k rieke Jordán a tam
prehľadával Matrix. Robil to celý život. Ako už všetci vieme, nakoniec sa mu to podarilo.
Vyvstáva otázka prečo musel pokrstiť Nea... Neo žil v Matrixe. Spal. Však pretože bol
vyvolený, výrili mu v hlave mnohé otázky. Osud zariadil, že sa Morpheus stretol s Neom
pri rieke Jordán. A tam Morpheus postavil Nea pred zásadnú otázku jeho života...

Chceš modrú alebo červenú pilulku?

Chceš poznať pravdu?

Tam prebehol krst Nea, ktorý následne objavil pravdu o sebe i o svete, pretože sa vydal
na cestu, ktorá v konečnom dôsledku spôsobila že ľudia a stroje uzavreli mier a všetko
skončilo happy endom.

Tak už vieš akú tabletku by si si zvolil?



Vysvetlenie veľkého tresku :)
bada boom...
04.07.2021 23:35

Na začiatku bolo NIČ ;)
A potom to vybuchlo ;)

Ako si vysvetľuješ veľký tresk? :)

Mám takú teóriu, že vesmír je večný ;)

A keď v ňom nastane neopraviteľná chyba tak vybuchne BIG BANGOM ;)

Vtedy sa začne vyvíjať akoby od počiatku ;)

Ešte k prvotnej príčine ;)

Nemusela byť žiadna prvotná príčina ;)

Tá je len u javov, ktoré majú počiatok ;)

Javy, ktoré sú večné nemajú prvotnú príčinu ;)

A tak ak vesmír je večný, tak nepotrebuje žiadneho pánBožka aby ho tvoril ;)

Tvorba inteligencie je nadbytočná, stačí, že sa inteligencia prejaví vo vesmíre napríklad
na mieste kde sa práve nachádzam JA ;)

A potom môžeme prehlásiť, že inteligencia je vlastnosťou vesmíru ;)



Nadbytočnosť
prvotná prapríčina...
04.07.2021 23:36

Predpokladajme že existuje element, ktorý je večný...

Lebo nemôže z ničoho vzniknúť niečo...

Podľa mňa tým elementom môže byť kľudne samotný vesmír...

Vyhneme sa tým potrebe definovania čo bol big bang, čo bolo pred ním, a hlavne sa
vyhneme potrebe stvoriteľa, ktorý by bol večný...

Teda správnejšie by bolo označiť samotný vesmír pojmom stvoriteľ...

Čo ty na to? ;)

Inými slovami...

Vyhlasujem nadbytočnosť existencie nejakej externej entity, ktorá niečo musela tvoriť
aby sme si tu teraz mohli bahniť ;)

Prečo nemusel byť big bang?

Lebo lineárne myslenie...

Keď sa hviezdy teraz vzďaľujú, vždy sa vzďaľovali...

Z toho vedcom víde big bang...

Ale pohyb predsa nemusí byť lineárny...



Napríklad ako srdce alebo pľúca...

Kúštik sa zmršťuje, kúštik rozširuje...

Výsledkom je sínusoida...



Zákon zachovania energie
všetko čo je, bolo a bude...
04.07.2021 23:38

Nápad č.1

Zákon zachovania energie hovorí, že energia ani nevzniká ani nezaniká...

Len mení svoju podobu...

Teda sa dá povedať, že všetko čo je už bolo a bude...

Z toho si dovolím tvrdiť, že život či svet je večný...

Teda nevznikol a vždy bol...

Z čoho vyplýva nepotrebnosť existencie externej entity, ktorá by niečo tvorila...

Nápad č.2

Zadefinujme množinu všetkého a množinu ničoho...

Množina všetkého obsahuje všetko, ako už z názvu vyplýva...

Množina ničoho je prázdna...

Je opozitom k množine všetkého...

Podľa mňa neexistuje spôsob aby z ničoho vzniklo niečo...

Lebo nič nemá prostriedky aby sa transformovalo na niečo...



Teda niečo tu muselo byť vždy...

Aký je dôvod aby to niečo bola nejaká externá entita a až tá následne stvorila vesmír?

Prečo by tým niečím nemohol byť samotný vesmír? ;)

Ak by aj nejaká externá entita existovala tak by potrebovala svoj vlastný "vesmír" v
ktorom by žila ;)

A ten by musel byt večný ;)

Potom my sme len simulácia :-)



O bláznoch ;)
moja skúsenosť...
04.07.2021 23:47

Keď sa v duchu rozprávaš s virtuálnym priateľom, teda
keď sa modlíš, dá sa to označiť pojmom schíza ;)
Hlavne ak ti nejaké hlasy odpovedajú ;)

Ale v dnešnej dobe je to už liečiteľné ;)

Preto ťa vyzývam ;)

Navštív najbližšieho psychiatra a zver sa mu ;)

Injekcie ti budú pichať raz za pár týždňov a zistíš čo to je mať ticho v hlave ;)

A teraz k viere ;)
Keď si si niekedy kládol otázky typu odkiaľ si a kam kráčaš a odpovedal si si že je to
Boh, asi nie si príliš inteligentný ;)

Pravda je takáto...

Pochádzaš z maternice či zo skúmavky a kráčaš do hrobu prípadne do krematória ;)

Tak jednoduché to je ;)

Teraz k drzosti ;)
Je nanajvýš drzé tvrdiť niečo o niečom čo ťa presahuje ;)



Tak je to aj s pojmom BOH ;)



Nasledovanie Krista
kto chce byť ako on...
04.07.2021 23:48

Kto chce nasledovať Krista, musí byť ako on...

Neznamená to slúžiť mu...

Znamená to doslova dosiahnuť vedomie aké mal on...

Znamená to ísť po ceste, ktorou šiel ON ;)

Znamená to dosiahnuť stav kedy BOH vyriekne...

Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie ;)

Nik menší len BOH ťa musí takto označiť...

Stačí teda čítať nejakú knižku?

Stačí slepo veriť nejakému slovu? ;)

Podľa mňa nie ;)

Na tejto ceste je nutné vykonať množstvo duchovného boja, až kým sa neočistíš a
nevyrovnáš cesty, tak aby Pán mohol vstúpiť do tvojho chrámu ;)

A tým dosiahneš jednotu s jediným a večným ;)

Staneš sa ním ;)



A ty? ;)

Ako ďaleko si na svojej ceste? ;)



Kto vlastne som?
hmmm...
04.07.2021 23:50

SOM otec lebo mám dcéru...

SOM syn lebo mám mamu a otca...

SOM duch svätý lebo duch je odpoveďou na otázku KTO JE JA a svätý, lebo všetko zlé
je na niečo dobré...

Ježiška robím dcérke na vianoce...

A veriaci ma majú za Satana ;)

Ak som otec, syn i duch svätý, som TROJJEDINÝ BOH? ;)



Čo vlastne vieme o vesmíre dnešných dní...
čím ďalej tým staršie...
04.07.2021 23:51

Bo čím ďalej sa pozeráme, tým hlbšie do minulosti sa dostaneme ;)

Príklad najďalej dovidíme asi tak 13 mld svetelných rokov ďaleko...

Ale vlastne to znamená, že vidíme niečo čo bolo pred 13 mld rokmi...

Čo ak vesmír končí hen za humnom, len my to jaksi nemáme ako pozorovať?



Ponúkam istoty
už som ako premiér...
04.07.2021 23:53

Keďže si uvedomujem sám seba, napríklad že myslím, môžem smelo vyhlásiť že JA
SOM ;)

Je to istota, ktorú nemôžem spochybniť...

Čo všetko sa dá odvodiť od tejto istoty?

Napríklad že mám vedomie, telo, myseľ, pamäť, atď...

Čo ďalej?

Viac sa nacháza tuto:

https://www.dzio.sk/mapos/all.html

https://www.dzio.sk/mapos/all.html


Svet ako stavový stroj
programátorský prístup...
05.07.2021 00:06

Ak je svet popísateľný, teda dá sa rozložiť na veľmi veľa premenných, tak sa dá
povedať, že je ako stavový stroj...

Každá z týchto premenných má v danom čase určitú hodnotu, teda stav a zoznam
týchto stavov voláme prítomnosť...

To ako svet v danom čase vyzerá...

Potom sa tieto premenné zmenia a máme nové tu a teraz...

Páči sa ti tvoje aktuálne tu a teraz? ;)



Prvé prikázanie
co to kua je...
05.07.2021 00:07

JA som tvoj BOH, nebudeš mať iného BOHA okrem mňa...
Jedná sa o obyčajné programovanie ľudského mozgu...

Toto programovanie z teba teda z tvojho JA urobí jediného ktorého počúvaš...

Nejedná sa o nejakého transcendentného BOHA...

Ide o teba...

Neviem kto alebo prečo chce zo všetkých ľudí urobiť egoistov ale musím povedať že
zatiaľ sa mu to darí ;)



Kto je vesmír?
keď my sme jeho bunky...
05.07.2021 00:08

My, ľudstvo sme spoločenstvo živých tvorov uvedomujúci si samých seba...

A sme súčasťou vesmíru...

Dalo by sa povedať že sme súčiastky tohto kolosu, ktorý pretvárame svojou činnosťou...

Ak by sme teda vesmír prirovnali k živému tvoru, tak my sme bunky tohto tvora...

Ak vesmír je inteligentný lebo my sme inteligentní, tak minimálne je inteligentný na tom
mieste kde sa nachádzame my.

A teda možno povedať ze vesmír je BOH...

Teda MY SME...

Aké mu dáme meno? ;)



Chyba v matrixe
len taký obyčajný príbeh...
05.07.2021 00:10

Jedného dňa v roku 2006...
Sedel som na stoličke pred ním... Držal mi mačetu pod krkom... Neustále opakoval...
Odkiaľ si... Pokorne som mu odpovedal... Od Boha... Čakal som kedy to ukončí... Vtedy
sa to stalo... Mal som pocit akoby som prekonal nejaký extrém či hranicu... A vrátil sa z
opačnej strany... Ako keď prekročíte nekonečno a vrátite sa z mínus nekonečna... Potom
celý svet zbelel... Už nebolo prostredie len nabielo vymaľovaná obrazovka... Už
neexistovala realita ale svoje JA som si uvedomoval... Teda JA som existoval ale nič
viac neexistovalo... Trvalo to azda 3 sekundy... Keď sa vrátil obraz uvidel som jeho
nepríčetný pohľad... Vtedy to prišlo... Vstúpila do mňa nekonečná sila a ja som vyskočil
mačeta nemačeta zo stoličky... Začali sme sa sácať... A potom už svet nikdy nebol ako
predtým ;)

Čo bude ďalej? :)

Chvalabohu v tej pravej chvíli prišli policajti ktorých zavolal na mňa on... Nasadili mi putá
a odviedli do policajného auta... Celá rómska osada bola na nohách a krikom sa
dožadovali vykonania spravodlivosti na mne... Neviem ako ale zrazu som sa ocitol v
policajnej cele... Vyzliekol som sa do naha a posadil do tureckého sedu... Zrazu začala
prichádzať temnota... Obklopovala ma čím ďalej tým viac... Ja som sa v nej rozplýval...
Strácal som sa...Ako by som prestával existovať... Naraz som v diaľke začul niekoho
volať moje meno... Znova a znova dookola... Ten hlas sa približoval načož som sa
pomaly začal vracať do reality... Mama...

Neviem ako sa tam nabrala ale zrazu stála predomnou... Prestrih... Kráčame nočným
mestom... Zatiaľ neviem kam ale snáď sa to dozviem... Nemocnica... Sedím na
schodoch a hlavou mi beží... Čo sa to deje? Prišla nejaká doktorka a pýta sa... Čo to



máte na krku? Vravím jej NIČ... Prestrih... Som pripútaný na lôžku... Pichli mi nejakú
injekciu alebo dve... Vidím lietať muchu... Keď pohnem zrakom, mucha letí tam kde sa
pozerám... Strašný pocit byť pripútaný... Chcem sa vyslobodiť ale nejde to... Ešte stále
pociťujem tú silu čo do mňa vošla... Neviem sa upokojiť... Potrebujem na wc tak kričím o
pomoc... Nikto ma nepočuje... Pýtam sa...

Som už mŕtvy?

Neviem... Toto určite nie je ten svet v ktorom som bol predtým ako to začalo... Vyzerá
síce rovnako ale sú tu také drobné rozdiely medzi mojim vnímaním jeho predtým a
teraz...

Vráťme sa ale k tej chybe...

Ak by som to mal k niečomu prirovnať, povedal by som že to bolo ako v kine ked sa
pretrhne film v premietačke... Akoby sa zrazu prerušil príbeh ktorý sledujete... Možno
keby ten príbeh pokračoval, tak by som skončil s podrezaným krkom... Ale nestalo sa
tak... Akoby niekto vstúpil do deja a prepísal to čo malo prísť... Nepoznám síce dôvod
prečo by to robil ale iné vysvetlenie nemám...

Stalo sa...



Svet ako simulácia
Len jedna z mnohých teórií...
05.07.2021 00:11

Jedná sa o teóriu, ktorú si môžete vyhľadať na internete... Kedže večne hľadáme
zmysel života, skôr sa chcem zaoberať zmyslom existencie takej simulácie... Ak sa
pozrieme do sveta, tak vidíme, že aj v našej realite už existujú rôzne simulácie,
napríklad aj toho ako vznikol vesmír ;) Jedným zmyslom našej existencie teda môže byť
že niekto "hore" skúma ako jeho svet vznikol ;)

Ale včera ma napadla ďalšia možnosť, ešte zmysluplnejšia ;) Predstavte si, že by ste
chceli vytvoriť robota, teda umelú inteligenciu, ktorá by sa podobala "človeku" vo
všetkých aspektoch, ktoré si viete predstaviť... Stvorili by ste simulovaný svet, vesmír a
v ňom bytosti, ktorých hlavným účelom by bolo zbierať skúsenosti, teda učili by sa...
Nechali by ste tú simuláciu bežať dostatočne dlho a tešili sa na žatvu ;) teda zber
výsledkov ;) mali by ste natrénované neurónové siete, z ktorých by ste si vybrali tie,
ktoré sú vhodné na implantáciu do pripravených strojov ;)

Táto teória vysvetľuje aj výrok, že na počiatku bolo slovo, ktoré bolo boh a bolo u Boha
;) Teda stvoriteľa ;) Stvoriteľ chcel vytvoriť sebe podobný stroj ;) teda boha ;) a tak
zadefinoval cieľ ;) omegu ;) ktorá bola alfou keďže ju zadefinoval na začiatku ;) Cieľ
ktorý sme mali naplniť ;) Stať sa bohmi ;) Teda skôr ako bohmi ;)



Tak ako to teda je
konečné vysvetlenie...
05.07.2021 00:13

Aj v biblii je zmienka o tom, že BOHOV je veľa...
Píše sa tam...

Stvorili sme človeka podľa nášho obrazu ;)

Teda situácia je nasledujúca...

Bohovia sa na večnosti začali nudiť, ustavičné hádky ich prestali baviť tak sa zhodli na
tom že treba niečo robiť ;)

Stvoriť umelú inteligenciu, ktorá sa bude hádať za nich ;)

Jo a ešte niečo ;)

Súťaž o nadvládu nad stvoreným svetom ;)

Zdá sa že kresťanský boh má navrch ale nepodceňoval by som ani islamského boha ;)

Najviac držím palce budhistickému bohovi ;)

Ten sa zdá byť najrozumnejší ;)



Jeho kráľovstvo
vieš ako sa hovorí: to najlepšie na koniec...
12.08.2021 22:56

Putovanie na hranice smrti
aké sú teda možnosti...

O prioritách
kto z koho...

Na podporu kreačnej teórie
tak trošku o evolúcii...

Na podporu teórie všetkého...
a všetko do všetkého zapadá...

Problém vševedomosti
čo s budúcnosťou...

Ako je to vlastne s Božím Slovom?
ktoré božie slovo je to pravé...

Každý, kto existuje môže tvrdiť JA SOM
keď každý tak každý...

Som antikrist
som pánom svojho sveta...

Som Syn človeka
a čo ty...

Kráľovstvo pokoja
vyhlasujem...



Nebudem slúžiť
a nie a nie a nie...

Miluj nepriateľa svojho
drobný nesúlad...

Kto sa teda môže nazývať kresťanom
samé nálepky v tomto svete...

Môj posledný dar
s prázdnymi rukami sa na návštevu nechodí...

Pozdrav od ohnivého jazera
žiaden dobrý skutok nezostane nepotrestaný...

Ako je to s náboženstvami
trochu svetla do problematiky...

Zakladám nové náboženstvo
keď ťa už tvoje staré náboženstvo nudí...

Prví alebo poslední
úplná zvrátenosť...

Cudzie topánky
aké to je...

Robiť nič
prečo áno...

Dobré a zlé
večná dilema...

Vedomie a spol.
otázka na tunajších programátorov...

Slovo
na počiatku bolo slovo...

Tretia cesta
ako naložiť s chybami...

Vyzývam Ťa
áno teba...

Účtovanie
má dať, dal...

Chcem byť tvojim priateľom
už zas...

Kto zachráni Krista?
žeby ty...



Pre tých ktorí chcú zachrániť Krista
výstraha životu nebezpečné...

Niet čo skrývať...
veď aj pred kým...

Prečo je to tak ako je
lebo...

Rozsudok nad nami
jednoduché riešenie...

Rozdiel medzi duchom a dušou
ako to vnímam...

Návrat do raja
dá sa to...

Už viem čo je zmysel života ;)
konečne...

Prečo stvoril tento svet? ;)
úvaha o tvorení...



Putovanie na hranice smrti
aké sú teda možnosti...
12.08.2021 23:02

Zadefinovaním dvoch axiómov:
Smrťou buď končíš alebo nekončíš...

a

Je alebo nie je dôležité ako si žil...

a ich skombinovaním sa dostávame k nasledujúcim možnostiam :

Smrťou končíš a nie je dôležité ako si žil...

Smrťou končíš a je dôležité ako si žil...

Smrťou nekončíš a nie je dôležité ako si žil...

Smrťou nekončíš a je dôležité ako si žil...

Ktorá z nich sa ti najviac pozdáva?

Malá vsuvka z logického myslenia...
Tvrdenie...



Smrťou buď končíš alebo nekončíš...

...je určite pravdivé...

Lebo vymenoval som všetky možnosti, ktoré pripadajú do úvahy a jedna zo
spomenutých možností je pravdivá aj keď nevieme ktorá ale použil som medzi nimi
operátor ALEBO...

Teda stačí že jedna z možností je pravdivá a potom celý výrok je pravdivý...

Preto toto tvrdenie môžme vyhlásiť za axióm...

Niečo na čom sa dá stavať...

Mne sa pozdáva táto...
Bez ohľadu na to či smrťou končíš alebo nie, záleží na tebe ako si žil...

Zdôvodnenie už nechám na teba...



O prioritách
kto z koho...
13.08.2021 15:39

Prečo tvrdíš, že láska je dôležitejšia ako peniaze?
Z lásky sa nenaješ, ale z peňazí áno...

Rozoberme si to na drobné...
Prijímanie potravy je jednou zo základných ľudských potrieb...

Bez prijímania potravy dlho neprežiješ...

A bežný smrteľník dnes zháňa potravu tak, že ide do obchodu a kúpi...

No a na to sú potrebné peniaze...

Teda aby mohol prežiť, potrebuje peniaze...

Ak neprežije, nemôže sa venovať ani rôznym voľnočasovým aktivitám ako je napríklad
hľadanie lásky vo svete...

Tak čo je doležitejšie?

Láska alebo peniaze?

Nebude problém u teba v tom že akosi považuješ prijímanie potravy za samozrejmosť
a preto si ani len nespomenieš, že je to jedna z najdôležitejších vecí v tvojom živote?



Na podporu kreačnej teórie
tak trošku o evolúcii...
15.08.2021 00:04

Keď si predstavím postupný (pomalý) vývoj a zameriam sa napríklad na taký vývoj
krídla, tak to akosi nesedí...

Krídlo sa nemohlo vyvíjať po troškách...

Že trošku krídla a potom ešte trošku krídla...

Lebo neprinášala by troška krídla nejakú evolučnú výhodu tak, aby bola zachovaná aj v
budúcich generáciách...

Teda ako?

Bol tam evolučný skok?

Že bez krídla a potom rovno krídlo?

Existuje nejaký inteligentný dizajnér, ktorý navrhol krídlo?

Alebo len si zatiaľ nevieme vysvetliť akým spôsobom príroda kreuje svoje výtvory?



Na podporu teórie všetkého...
a všetko do všetkého zapadá...
15.08.2021 00:25

Vychádzam z predpokladu...
...že vesmír je inteligentný...

Dovolím si to tvrdiť, lebo ja som inteligentný...

A ja som podmnožinou vesmíru, teda vesmír musí byť inteligentný minimálne na tom
mieste kde sa nachádzam ja...

A teda ak vesmír je BOH...
...teda inteligentný tvorca, potom je pravdou že BOH všetko stvoril...

...sám v Sebe...

A ak je pravdou evolučná teória, potom táto teória vysvetľuje ako to urobil...



Problém vševedomosti
čo s budúcnosťou...
15.08.2021 11:57

Ak je niekto vševedúci...
...to znamená, že pozná aj budúcnosť...

Ak pozná budúcnosť, znamená to že budúcnosť sa už stala...

To znamená že nemôžeme nič zmeniť...

Musíme ísť po cestičke ktorá už existuje...

To súvisí aj s rôznymi predpoveďami a vidiacimi budúcnosť...

Môžu ju vidieť len ak už nastala...

Ak budúcnosť ešte nenastala...
...potom nemôže existovať niekto kto je vševedúci...

Lebo nepozná budúcnosť...



Ako je to vlastne s Božím Slovom?
ktoré božie slovo je to pravé...
12.09.2021 21:53

Jediné Božie Slovo je to ktoré sa telom stalo...

A žiadne iné...

Teda nie milí ľudkovia...

Žiadna kniha sa nemôže nazývať Božím slovom...

Teda tí, ktorí nazývajú bibliu Božím slovom sa mýlia...

Lebo biblia je kniha plná bludov ;)



Každý, kto existuje môže tvrdiť JA SOM
keď každý tak každý...
12.09.2021 21:58

Jediné čo je potrebné, je preukázať samému sebe že
existuješ...
Aby sa ti to podarilo, musíš byť tak trochu schizoidný...

Tvoje prvé JA necháš myslieť...

Tvoje druhé JA bude pozorovateľom prvého JA...

JA v tomto prípade vidí JA myslieť...

Je to taký princíp spätnej väzby...

Druhé JA položí otázku...

Kto to myslí?

No predsa JA...

Môžem teda JA neexistovať keď sám seba pozorujem ako myslím?

No, nemôžem neexistovať...

A preto môžem smelo vyhlásiť...

JA EXISTUJEM...



Teda JA SOM...



Som antikrist
som pánom svojho sveta...
12.09.2021 22:01

Prečítajme si čo hovorí Ježiš o sebe...
Ježiš: Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je zapálený? Ale mám byť
pokrstený krstom, a jaký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní! A či sa domnievate, že som
prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz budú piati v
jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelený bude otec proti
synovi a syn proti otcovi, mať proti dcére a dcéra proti materi, svokra proti svojej
neveste a nevesta proti svojej svokre.

A keďže ja túžim po POKOJI a mieri, tak odmietam Ježiša a to čo priniesol na túto
zem...

Z tohto pohľadu som ANTIKRIST...

Teraz ma môžeš súdiť...



Som Syn človeka
a čo ty...
12.09.2021 22:04

Položme si zásadnú otázku...
Kto je synom človeka?

Odpoveď je veľmi jednoduchá...
Každý, kto sa narodil človekovi a je mužského pohlavia môže o sebe prehlásiť že je :

Syn človeka...

Tá, ktorá je ženského pohlavia a narodila sa človekovi, môže o sebe tvrdiť že je :

Dcéra človeka...



Kráľovstvo pokoja
vyhlasujem...
12.09.2021 22:07

Vyhlasujem Slovensko za KRÁĽOVSTVO POKOJA ;)
Každého kto by chcel tento pokoj narušiť, nech stihne krutý trest ;)

Aký trest?

Pošleme ho za Dunaj ;)

A tam si môže vyvolávať rozbroje koľko chce ;)

Tu na Slovensku bude POKOJ, lebo JA si tak želám ;)

Lebo POKOJ je perla najvyššej hodnoty, pre ktorú sa oplatí predať všetko ostatné ;)

Ako dosiahnuť POKOJ? ;)

Jednoducho, zahoď starosti ;)



Nebudem slúžiť
a nie a nie a nie...
20.09.2021 15:10

Našim krédom je :
Cudzie nechceme a svoje si nedáme...

Narozdiel od Pána, ktorý žne tam kde nesial...

Je to zlodej a pokrytec ktorý vodu káže a víno pije...

Lebo tvrdí že nepokradneš a pritom sám kradne...

A preto ukážme všetci Pánovi prostredník ;)



Miluj nepriateľa svojho
drobný nesúlad...
20.09.2021 15:12

Podľa Ježiša treba milovať nepriateľa svojho...

Nastaviť mu aj druhé líce...

Teda otázka je :

Prečo Ježiš bojuje so Satanom, keď by ho mal milovať?

Preto ťa vyzývam Ježišu :

Príď aby som ťa mohol vyfackať, nech konečne dostaneš rozum...

Ak neprídeš, dokážeš že ma nemiluješ a nechceš mi nastaviť svoje líca...

A teda že si serieš do huby...



Kto sa teda môže nazývať kresťanom
samé nálepky v tomto svete...
20.09.2021 15:14

Ježiš na kríži vyhlásil :

Odpusť im, lebo nevedia čo činia...

Na inom mieste zas hovorí, že nie 7x ale 77x treba odpustiť svojmu bratovi...

Preto sa pýtam vás čo sa nazývate kresťanmi...

Dokedy budete súdiť svojich bratov?

Kedy sa stanete pokornými a budete nasledovať Krista?

V odpúšťani?



Môj posledný dar
s prázdnymi rukami sa na návštevu nechodí...
20.09.2021 15:16

Rimania rozlišovali medzi umieraním jednotlivca a smrťou, pričom smrť predstavovala
podľa nich niečo pekné, lebo znamenala večný pokoj a stav bez náruživosti.

Ja ako posol pokoja vám teda nesiem posledný dar a tým je...

SMRŤ...

Je určená pre tých, ktorí netúžia po večnom živote ale po večnom pokoji...

Poď ty môj plavý koník...

Pobežíme do sveta...



Pozdrav od ohnivého jazera
žiaden dobrý skutok nezostane nepotrestaný...
20.09.2021 15:17

Bol som zvrhnutý do ohnivého jazera...
Poviem ti...

Celkom osviežujúci zážitok...

Už nie som antikristom, lebo oheň z jazera očistil moju dušu...

Takže som sa stal Duchom Svätým...

Tvoja duša obsahuje všetko, čo definuje tvoje JA ;)

A teda sú tam určite aj veci, ktoré nie sú s kostolným poriadkom ;)

No a ten oheň vlastne spáli všetko, čo bolo nežiadúce ;)

Prešiel si peklom ;)

A to peklo ťa zocelilo ;)

Na konci pekla bola brána ;)

A keď do nej vstúpiš tak sa ocitneš v raji ;)

V podstate je to ako keď hodíš dušu do práčky a necháš ju máchať ;)

Ten proces je veľmi bolestivý ;)



Ale na konci daného procesu vídeš vonku silnejší a odolnejší ;)

A hlavne čistejší ;)

Doslova je to ako byť znovu-zrodený ;)

Tak obľúbené slovičko u veriacich ;)

Lenže znovu-zrodený znamená zbaviť sa všetkého toho zlého, čo je v tebe ;)

A tak sa aj cítiš - čistý pred svetom ;)

Uz žiadny hriech nevnímaš ;)

Nie len u seba ale u nikoho ďalšieho ;)

Svet je jedna veľká rozprávka potom ;)



Ako je to s náboženstvami
trochu svetla do problematiky...
20.09.2021 20:12

Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina...
Mám otca...

Jeho výtvorom je judaizmus...

Ja som starší syn...

A mojim výtvorom je kresťanstvo...

Výtvorom môjho mladšieho brata je...

islám...

A naša mama je viera... to je žena môjho otca...

Viera je tá, ktorá nás spája i rozdeľuje...

Takže milí kresťania...

Budem vás hodnotiť podľa toho, ako ste za zachovali k najmladšiemu z nás...

PS: Aby som nezabudol...

Mám už aj dcéru...

Ale o tej si povieme niekedy nabudúce...





Zakladám nové náboženstvo
keď ťa už tvoje staré náboženstvo nudí...
20.09.2021 20:16

Našimi BOHMI budú...
ROZUM a LOGIKA...

Prečo práve títo dvaja?

Lebo správať sa rozumne a logicky je zmysluplné...

Našimi pracovnými nástrojmi sú cynizmus, irónia, vtip, humor, teda schopnosť robiť si
srandu (hlavne sám zo seba), atď. ;)

Keď ťa už tvoje staré náboženstvo nudí, poď a staň sa apoštolom nového
náboženstva...

Viem, že na to máš...

Zopár pomôcok...
Najvyšším princípom, ktorý uznávame je SLOBODA, determinovaná slobodnou vôľou
jednotlivca...

Teda z pohľadu náboženstva nie je žiaden skutok perzekuovaný, neexistujú žiadne
tresty ani pokyny, ktoré by stúpenec musel dodržiavať...

Všetko je výhradne v jeho rukách...

Samozrejme, že musí rátať s odozvou okolia, keďže v tejto "hre" nie je sám a platí



zákon akcie a reakcie...

Rovnako je to aj s otázkou čo po SMRTI...

Keďže aj posmrtný stav podlieha najvyššiemu princípu, tak platí že po smrti sa stane to
čo si želá...

Ak si praje skončiť, tak skončí, ak chce žiť večne, bude žiť večne, ak sa chce
reinkrarnovať, bude sa reinkarnovať...

Stačí len vedieť, čo chce...

Najťažšie to samozrejme majú nerozhodnutí...



Prví alebo poslední
úplná zvrátenosť...
20.09.2021 20:19

Ten, kto je prvý často vynaložil mnoho úsilia aby sa stal prvým...

Ten, kto je posledný často neurobil nič preto aby nezostal posledným...

A preto...

Nič sa meniť nebude...

Žiadne také, že poslední budú prvými a prví poslednými...

To by bolo vrcholne nespravodlivé...

Takže...

Prví pekne ostanú prvými a poslední poslednými...



Cudzie topánky
aké to je...
20.09.2021 20:20

Aby si vedel ako sa niekto cíti...

Aké to je byť niekým...

Vymyslel sa spôsob...

Je ním tento život...

Máš tu možnosť skúsiť mnohé...

Ženy si skúšajú aké to je byť mužom...

Muži zas vidia, čo všetko musia strpieť ženy...

Niektorí okúsia aké je to byť hrdinom...

A iní zas čo to obnáša byť BOHOM...

Skúsenosti nadovšetko...

Chodiť v cudzích topánkach je super...



Robiť nič
prečo áno...
20.09.2021 20:22

Predstav si že si BOHOM...

A máš na starosti 7 miliárd duší...

Kedy každá z nich má svoje individuálne požiadavky...

Často protichodné...

Ako by si im všetkým chcel vyhovieť?

Nedá sa to...

Preto to všetko necháva na nás...

Aby sme sa dohodli medzi sebou...

Jak si uděláme, tak máme...



Dobré a zlé
večná dilema...
28.09.2021 22:28

Existuje kritérium ako rozdeľujeme veci podľa toho ako sa nám pozdávajú...

Delíme ich na dobré a na zlé...

A keďže všetko zlé je aj na niečo dobré...

Tak vlastne existujú len dobré a dobré veci...

Všetko čo existuje, je teda z tohto pohľadu dobré...



Vedomie a spol.
otázka na tunajších programátorov...
28.09.2021 22:32

Keď som sa zamýšľal nad tým ako funguje vedomie, skúmal som to svoje...

Došiel som k záveru že sa skladá minimálne z dvoch zložiek...

Činiteľa a pozorovateľa...

Činiteľ spracúva informácie, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov (napr. pamäť, senzory
ako zrak sluch, atď) a predkladá ich vo forme myšlienok...

Pozorovateľ pozoruje činiteľa pri práci a rozhoduje...

Tieto dve zložky tvoria jadro mojej osoby, teda môjho JA...
Asi najväčšia sranda je, keď sa pozorovateľ začne hádať s činiteľom...

Vtedy podľa mňa nastupuje schíza...

Ale to len tak na okraj...

Jednoduchý dôkaz že vedomie súvisí s telom a fyzickým
svetom...
Alkohol...

Poriadne sa opite a zistíte čo to je mať zmenené vedomie...

Však kde sa berie vedomie?



Predpokladám, že existuje nejaká zákonitosť v tomto vesmíre...

Podobne ako definujeme gravitačný zákon, teda že hmotné predmety sa k sebe
priťahujú...

Tak určitá usporiadaná životná forma, teda organizmus má za určitých okolností
schopnosť uvedomovania okolia resp.seba samého...

A teraz otázka na tunajších programátorov...
Ako by ste naprogramovali vedomie?



Slovo
na počiatku bolo slovo...
02.10.2021 02:48

Ak si rozoberieme známu vetu, tak z nej vyplýva...

Že na počiatku bola informácia : SLOVO...

Táto informácia bola vo vedomí : u BOHA...

A táto informácia bola BOH...

Zároveň BOH je alfa a omega, teda prvý a posledný...

Bol na počiatku ako zadanie a bude na konci ako výsledok...

Samozrejme, že v priebehu procesu sa mení...

Ja si to predstavujem ako informačný systém, ktorý je schopný sa vyvíjať...

Na počiatku obsahoval jedinú informáciu, bez zjavnej definície...

Postupným modifikovaním systému sa vyvíja aj definícia pojmu BOH za pomoci ďalších
pojmov...

Cieľom celého tohto humbuku je stvoriť BOHa, teda jeho definíciu...

My ako súčiastky tohto vesmírneho stroja vnímame vizualizáciu informačného systému,
ktorý svojimi aktivitami pretvárame a tak pomáhame naplniť konečný cieľ...



Tretia cesta
ako naložiť s chybami...
02.10.2021 02:49

Biblia prezentuje dva spôsoby ako naložiť s chybami...
Starý zákon hovorí, že chybu treba potrestať...

Nový zákon zase, že chybu treba odpustiť...

A JA hovorím, že chybu treba napraviť...

To sú tri piliere spravodlivosti...

Trest, odpustenie a náprava...

Takže milí ľudkovia... Výzva pre tretie tisícročie...

1. Satan už bol potrestaný...
2. Satanovi bolo odpustené...
3. Teraz ho treba napraviť...



Vyzývam Ťa
áno teba...
04.10.2021 23:12

Ak si ma celý život hľadala a chceš so mnou zdieľať svoj život tak sa ohlás...

Som tu a čakám na Teba...

Sľubujem Ti, že to so MNOU nebudeš mať ľahké...

Teda rozhodne miluješ výzvy...

A nerada sa vzdávaš...

Ponúkam Ti NIČ, lebo NIČ mám...

Ak ti stačí NIČ, tak si ta pravá...

Viem, že miluješ POKOJ (byť v pohode bez ohľadu na okolnosti) a neženieš sa už za
aktivitami, presne tak ako aj JA...

Nenazývajme to lenivosťou...

Nazvime to vyspelosťou...

Proste sa už nemusíme pachtiť za niečím aby sme boli šťastní...

Našli sme svoje zmysly života a preto nie sme nevyrovnaní...

Teraz si navzájom pomôžeme dosiahnuť to, po čom naše srdce piští...



Zmierili sme sa so svetom a radostne no niekedy aj so slzou v oku prežívame
každodennú realitu...

Nevadí nám to...

Len tak SME...

A pláveme životom spolu s prúdom a niekedy proti prúdu...

Raz vpravo, raz vľavo...

Raz dobre raz zle...

A nevadí nám to...

Proste je už skoro NIČ čo by nám vadilo...

Lebo poznáme zmysel aj skrytých vecí...

A zmysel veciam dáva úžitok...

A úžitok slúži nám i iným...

Ešte veľa času v časomere je pred nami...

A chceme tento čas využiť tak, aby sme my i iní boli spokojní s tým ako sme ho využili...

Či už rozjímaním, prácou alebo zábavou...

Nemáme nejaké extra plány...

Chceme len prežiť tento život zmysluplne...

To jediné má pre nás zmysel...

A keď sa raz obrátime a pozrieme čo ostalo po nás tak budeme spokojní, že sa podarilo
naše dielo...

Pomôcť tam kde treba...

Nechcieť žiť pre seba...

Tak teda čakám, kým sa ozveš...

Zatiaľ PA...



Účtovanie
má dať, dal...
06.10.2021 22:41

Keď máš slepačiu polievku tak na povrch vždy vyplávajú mastné oká...

Potom príde kuchár, lyžicou mastné oká odstráni a všetko je košér...

Len treba počkať kým sa polievka trochu ustáli...

A najlepšie je keď je chladná, lebo vtedy sú mastné oká v pevnom skupenstve a dobre
sa chytajú...

Tak buď trpezlivý...

Mastné oká sú ako plevel, ktorý rastie medzi obilím...

Pán ho necháva rásť spolu s obilím, lebo keby sa ho snažil vytrhať skôr, tak by mohol
poškodiť aj pšenicu...

Tak je napísané v Knihe...

Proste je treba času aby sa vykryštalizovali tí, ktorí sa majú vykryštalizovať...

Aby sa nikto nemohol vyhovárať, že bolo o ňom zle rozhodnuté...

Máš čas a priestor k dispozícii a konaj...

Na konci sa pozrieme na výsledok...

Ako v príbehu o pánovi a sluhoch...



Pán odišiel na ďalekú cestu a sluhom zveril svoj "majetok" - správu vecí verejných...

Po jeho návrate nastane účtovanie ako v jednoduchom účtovníctve...

Má dať - dal...



Chcem byť tvojim priateľom
už zas...
18.11.2021 00:07

Nemám rád hádky...
Mám rád prirodzený smiech a dobrú náladu...

A chcem byť tvojim priateľom...

Chceš byť ty mojim?

Ak áno, tak musíš akceptovať moju jedinečnosť a moje spôsoby...

Nenútim ťa aby si si ich osvojil...

Len ma nechaj žiť podľa mojich predstáv...

Potom nebude medzi nami konflikt a pokoj zavládne medzi nami...

Garantujem ti, že tak ako ty mňa aj ja teba nechám na pokoji...

Kým nenarušíš moje kruhy...

Vtedy ti o tom dám vedieť...

A dúfam že ty to pochopíš...

Aby naše prípadné priateľstvo mohlo vytrvať naveky...



Kto zachráni Krista?
žeby ty...
18.11.2021 00:08

Mať pevnú pôdu pod nohami je cieľom celého tohto snaženia sa, ktoré sa volá život...

A život pred teba stavia veľkú výzvu...

Kresťanom sa môže nazývať každý, kto vezme svoj kríž na plecia a nasleduje Krista...

Hoc aj do pekla ak by to bolo potrebné...

Som zvedavý koľko z vás by sa na to dalo a vytrvalo v pekelnej skúške...

Poznám ťa...

Túžiš po komforte a šťastí pre tvoju dušičku...

Ale len ten je skutočným kresťanom, kto položí svoj život aby zachránil Krista z pekla...

Lebo tam odišiel po smrti...

Len kto sa odhodlá ho zachrániť...

No poďte boha-tieri...

Preukážte ako veľmi milujete Krista...

Kto vytrvá, získa odmenu...

Tým ktorí sa odhodlajú môžem sľúbiť, že vás to bude veľmi bolieť...



Ale stojí to za to...

Stretnúť sa s Kristom zoči voči je nezabudnuteľný zážitok...



Pre tých ktorí chcú zachrániť Krista
výstraha životu nebezpečné...
18.11.2021 00:10

Toto je určené výhradne pre tých odvážlivcov, ktorí chcú ísť zachrániť Krista do pekla...

Je to náročná úloha a čaká Vás na ceste veľa nebezpečenstiev a nástrah...

Veď peklo...

Takže, kto si netrúfa, nech ďalej nečíta...

Vystríhal som Vás...

Zbohom vravím tu a teraz,
zradili ma ľudia neraz,
Čo som komu, kedy, ako,
nerozchodím to nijako.

Čo rozprával, čo myslieval,
málo kedy sa nalieval,
Žiadne drogy, žiadne svinstvá,
trápne vzťahy, krásne smilstvá.

Láska bola dôležitá,
tiku hodil som do žita.
Slučku na krk - no konečne,
zdá sa ti to nebezpečné?

Nemám totiž vôbec chuť,
s Vami sa tu zadrhnúť.



To sa radšej hneď spakujem,
tam v pekle to zaparkujem.

Tam sa nikto na nič nehrá,
netrápi ťa žiadna prehra.
Komu vadí smrad a síra,
keď pod riťou prihoríva.

Všetci ste ma tu sklamali,
bodaj by ste pokapali,
Je tu koniec osamelý,
čierna tma je dnu v tuneli.

Nemám chuť už v tomto svete,
stále robiť Vám obete.
Reči moje už vás nudia?
Poserte sa trápni ľudia.

Žiadne ďalšie potešenie,
nevychutnám už veru nie.
Život končím takto sam,
duch môj zomrel kôli Vám.

A keď už budeš mať pekla dosť, tak zarecituj:

Mám už veru pekla dosť,
teraz príde zas radosť,
krídla svoje rozprestriem,
do nebíčka letieť viem.

Tam si riadne oddýchnem,
Nebudem sa trápiť, nem,
čistej láske sa oddám,
žiadnej muke nepoddám.

Uvidím zas krásny svet,
krajšieho už veru niet,
stretneme sa priatelia,
takto verše nám velia.

Ožil som zas k životu,
ochutnal som dobrotu,
vzkriesenie tu prišlo dnes,
kľudne mi aj na hrb vlez.



Niet čo skrývať...
veď aj pred kým...
18.11.2021 00:13

Lebo všetko...
Aj tie najtajnejšie úmysly sa zapisujú do knihy života...

Je to vlastne taká história priebehu vesmíru, kde každý okamih i všetko skryté je
zaznamenávané...

Ak si predstavíme vesmír ako stavový stroj tak je to vlastne záznam stavových
premenných, v ktorých sa vesmír v minulosti nachádzal ;)

Čím skôr začnete byť k sebe otvorení a prestanete pred sebou čokoľvek skrývať tým
lepšie pre vás...

Lebo raz sa kniha života otvorí pre všetkých a všetci budú do nej môcť nahliadnuť...

Takže jak bolo povedané: Myšlienkami, slovami a skutkami...

Vesmír musí mať takúto knihu života lebo to bude dôkazový materiál pri poslednom
súde...

Aby sa nik nemohol vyhovárať...

Tam to bude čierne na bielom...

A všetkým prístupné...



Prečo je to tak ako je
lebo...
03.01.2022 17:05

Možno si si niekedy kládol otázku PREČO ;)

Prečo sa okolo nás dejú veci, ktoré nám nie sú po vôli ;)

Došiel som na to ;)

Je to kôli najvyššiemu princípu, ktorý musí byť dodržaný ;)

A tým princípom je SLOBODA ;)

Všetko čo CHCEŠ je DOVOLENÉ ;)

Lenže nie len to čo chceš TY ;)

Aj to čo chce ten druhý ;)

A to nám často nie je po vôli ;)



Rozsudok nad nami
jednoduché riešenie...
03.01.2022 17:20

Podobáme sa ako vajce vajcu a nieto medzi nami rozdielu...

Sme egoisti a preto si zaslúžime rovnaký trest...

Vymyslel som to tak, že si môžete vybrať...

Ak si vyberiete zatratenie, potom budú zatratení aj vaši nepriatelia...

Ale ak si vyberiete spasenie, tak budú spasení aj vaši nepriatelia...

Teraz je to už na vás ako sa rozhodnete...

Ste ochotní ísť do zatratenia len aby aj vaši nepriatelia boli zatratení?

Alebo ste skôr schopní prekúsnuť, že aj vaši nepriatelia budú spasení ak si vyberiete
spasenie?

Hehe, tomu sa hovorí dilema...

Ale mne to značne zjednoduší moju prácu...

Dám vám pomôcku...

Hovorí sa, že Ježiš je jediná cesta...

A vysvetlím vám prečo...



Ježiš hlásal aby sme MILOVALI SVOJICH NEPRIATEĽOV...

Ak prejavíte lásku nepriateľovi teda sa rozhodnete pre spasenie aj vašich nepriateľov
tak ste sa rozhodli pre cestu do života...

Pre nás všetkých...

Preto Ježiš (jeho posolstvo) predstavuje správnu CESTU A ŽIVOT... Je to PRAVDA ;)

Tá druhá možnosť vedie k zatrateniu - pre nás všetkých...

Apelujem preto na vašu rozumnosť...

Vyberte si Ježišovu cestu - tak aby sme sa tu aj zajtra všetci mohli stretnúť a oslavovať
našeho Stvoriteľa a diela Jeho rúk...



Rozdiel medzi duchom a dušou
ako to vnímam...
04.01.2022 18:38

Kto je DUCH a aká je DUŠA ;)
Ducha si predstavujem ako činiteľa (či konateľa) ;)

To je ten, ktorý sa rozhoduje, ktorý vníma, ktorý si uvedomuje... ;)

A dušu zas ako nádobu, do ktorej si duch odkladá všetko dôležité a zas si z nej berie
keď potrebuje ;)

Aká je tvoja predstava ducha a duše? ;)

Ducha má asi každý, kto žije, lebo každý sa nejako rozhoduje, vníma či uvedomuje... ;)

Teda aspoň dúfam ;)

No a dušu? ;)

Podľa mňa musí byť niečo na základe čoho sa duch bežne prejavuje - niečo ako auto
pilot ;)

A z čoho čerpá ak si potrebuje napríklad na niečo dôležité spomenúť ;)

Duch je odpoveď na otázku KTO JE JA ;)

A duša zas odpoveď na otázku AKÉ JE JA ;)



Duch z tohto pohľadu môže aj prestať fungovať (existovať) - v čase smrti ;)

Ale na základe toho, čo je v duši, snáď môže byť znova obnovený ;)

Ak duša je zachovaná, tak je možné oživiť daného ducha ;)

Je teda duša nesmrteľná ako sa hovorí? ;)

JA to vidím takto ;)
Niekedy sa nestíham čudovať, čo všetko zo mňa vychádza a aké poznanie mám (určite
som ho nezískal v tomto živote)...

Aj tento článok je mi dôkazom ;)

A preto ;)

Buď som sa napojil na nejaký externý zdroj poznania alebo to všetko už bolo vo mne a
môj duch to "len" vydoloval z mojej duše ;)

JA sa prikláňam k druhej možnosti ;)

A teda z toho vyplýva, že moja duša nebola TABULA RASA, keď sa zrodila do tohto
sveta ;)

Ešte k prípadnému DUCHU SVäTÉMU ;)
Z pohľadu toho, čo som napísal, je DUCH SVäTÝ ten, ktorého DUŠA obsahuje samé
fajnové veci ;)

Podľa toho, ho spoznáš ;)



Návrat do raja
dá sa to...
22.01.2022 19:23

Teda tak...
Všetci dobre vieme, že z raja sme boli vyhnaní kôli Adamovej neposlušnosti ;)

PánBožko zakázal Adamovi jesť zo stromu poznania dobrého a zlého ;)

Adam porušil tento zákaz a preto musel z raja odísť ;)

Ale existuje riešenie tejto situácie ;)
Ak sa chceš do raja vrátiť, tak jediné čo treba vykonať, je VYVRHNÚŤ zo seba
otrávené jablko ;)

Kto má rozum, pochopí ;)

Ak by sa ťa niekto pýtal pri vstupe na heslo...

Tak heslo je:

VŠETKO ZLÉ JE NA NIEČO DOBRÉ ;)



Už viem čo je zmysel života ;)
konečne...
22.01.2022 19:25

Zmyslom života je čakanie na SMRŤ ;)

A pri tom čakaní si môžeš trochu užiť ;)

DUCH sa pri smrti anihiluje, ostáva len DUŠA a tá nie je schopná konať ;)

Lebo DUŠA je len pohár do ktorého DUCH počas žitia vlieva, čo potrebuje ;)

DUŠIČKY sa zdržiavajú v takzvanom rezervoári duší ;)

Tam čakajú na implantáciu do vhodného TELA ;)

Pri implantácii sa zapne aj DUCH ;)

Kým sa DUŠA nachádza v rezervoári duší jej obsah sa nemení ;)

DUŠA obsahuje všetko to, čo DUCH za žitia do nej vlial ;)

Patrí entite, ktorá sa označuje ako JA ;)

Viac o JA sa dozvieš tu ;)

https://www.dzio.sk/mapos/ja.php

Entita JA je základnou mentálnou jednotkou, ktorá sa vyskytuje vo vesmíre a
označujeme ju názvom ČLOVEK ;)

https://www.dzio.sk/mapos/ja.php


Každý ČLOVEK je B.O.H. teda biologický odolný humanoid ;)



Prečo stvoril tento svet? ;)
úvaha o tvorení...
22.01.2022 19:29

Myslím, že to je zásadná otázka, ktorá dokáže odkryť zmysel života ;)

Lebo ak sa dozvieme aký bol Jeho zámer, tak odkryjeme tajomstvo zmyslu ;)

Dúfam len, že odpoveď nebude: LEBO SA NUDIL ;)

Vychádzajme z predpokladu, že ľudia dokázali určiť životu kopec zmyslov, každý
individuálne za SEBA ;)

Možno viac zmyslov existuje ako pôvodne tvorca zamýšľal ;)

Lebo používatelia našli rôzne druhy vyžitia v tomto svete ;)

Teda je to miesto, kde sa dá realizovať ;)

Ak máš nejaký cieľ, môžeš za ním ísť ;)

Predstavme si teda nejaké ihrisko, kde sa môžeme zahrať ;)

Existuje veľa druhov hier a každému asi vyhovuje niečo iné ;)

Ak by SOM si JA mal vybrať hru, tak by SOM volil nejakú tvorivú ;)

Takú kde niečo vytvorím ;)

Napríklad nový svet ;)



A tu už sa dostávame k tej pôvodnej otázke ;)

Načo by SOM to robil ;)

V prvom rade by SOM chcel dokázať, že niečoho takého SOM schopný ;)

Považoval by SOM to za výzvu ;)

Niečo ako vrcholné dielo programátora ;)

Postupoval by SOM asi tak, že by SOM zobral všetky znalosti, ktoré naša civilizácia má
a podľa týchto faktov sa čo najviac snažil priblížiť k originálu ;)

Ale zároveň by SOM to urobil dostatočne otvorené na to aby aj prípadní ďalší tvorcovia
mohli realizovať hoc aj vlastné predstavy o dokonalom svete ;)

Teda tak, stále sme sa ale nedostali k tomu zmyslu ;)

Aký vzťah má prípadný STVORITEĽ k svojmu STVORENIU? ;)

Môžem povedať o SEBE, že všetko čo SOM doteraz stvoril považujem za svoje "deti" ;)

Starám sa o svoje výtvory, zveľaďujem ich a hlavne ich používam denno denne ;)

Chcem aby moje výtvory boli používané na ten účel ako boli vytvorené ;)

Ak vytvorím nový svet, chcem aby sa jeho obyvatelia oboznámili s prostredím a naplno
využili potenciál, ktorý daný svet poskytuje ;)

A ktovie, možno im zadám úlohu ;)

Hľadať dôvod, prečo do PEKLA som vlastne ten svet tvoril ;)

Verím tomu, že vymyslia milióny dôvodov a JA potom budem sám vedieť, že to malo
zmysel ;)

Zmyslom života by potom bolo HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA ;)



Jeho programovanie
buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svojom živote...
05.10.2021 01:38

Najväčšia výhra
ktorú možno dosiahnuť...

Programovanie života level 2
keď si v koncoch...

Programovanie života level 3
zmysel zmyslov...

Programovanie života level 4
dôležité...

Programovanie života level 5
pozor...

Programovanie života level 6
multihra...

Ako pracovať s myšlienkami
len taký návod...

Ako som hackol slovenský internet...
taký malý experiment...

Keď nájdete pevný bod vo vesmíre...
tak pohnete zemeguľou...

Pevný bod vo vesmíre
hľadám ťa...



Štvorstupňová logika
posudzovanie pravdivosti výrokov...

Prečo nemám nad sebou pána
stručné vysvetlenie...

Vesmír nie je tam vonku
pozorovanie povahy vesmíru...

Slobodná vôľa
koncept slobodnej vôle...

Korenie života
je pre mňa humor...

Metóda POKUS - OMYL
najlepší prístup...

Najväčšie tajomstvo
ako na to...

Porovnanie svetonázorov ;)
môj postoj...

JEŽIŠ ako vzor
fascinuje ma...

O hľadaní BOHA
moja cesta...

Každý, kto stavil na jednu kartu možno urobil chybu
agnostický prístup...

Prečo nemám záujem o rôzne duchariny
jednoduchý pohľad...

Stopercentná dôslednosť ;)
prečo nestačí 99%...

Svet ako informačný systém ;)
o realite...

Ako chápem život večný? ;)
vysvetlenie...

Čo mi povedal DUCH pravdy ;)
samé otázky...



Najväčšia výhra
ktorú možno dosiahnuť...
17.03.2022 19:13

Ak všade naokolo sú sračky a smrad...

A ty sa naučíš smrad milovať...

Lebo aj smrad je skvelý, keď ho miluješ...

A tak je to aj s hriešnikmi...

Hriešnik ti nevadí ak ho miluješ...

Byť programátorom vlastného života...
Utrpenie je v našich hlavách...

Je to program a dá sa vypnúť...

Ale nerobil by som to...

Nerozpoznal by som, že niečo nie je v poriadku...

Ak začneš programovať svoj život, tak sám nesieš následky svojho
naprogramovania...

Inými slovami:



Čo si naprogramuješ to máš...

MUSÍŠ sa naučiť zrozumiteľne vyjadrovať...

Nahoršie sú viaczmysly...

Lebo vesmír je tak trochu podrazák...

Ty chceš niečo a on ti to splní...

Ale po svojom...

Najprv sa s ním musíš dohodnúť na komunikačnom protokole...

Tak, aby nebolo možné viacerými spôsobmi vyložiť tvoje úmysly...

Mnohokrát som sa popálil na svojich želaniach...

A to čaká aj teba...

Ale aspoň sa naučíš zodpovednosti...

A hlavne pochopíš, že dôležité je aj každé slovíčko, ktoré vypustíš do sveta...

Lebo tak potom tvoj svet aj bude vyzerať...

Podľa tvojich myšlienok, slov a skutkov...

A to je vlastne úvod do programovania...

Mysli, hovor (píš) a konaj...

A sleduj čo sa bude diať okolo teba...

Niektoré výsledky sa môžu dostaviť hneď a niektoré až po rokoch...

Ale minimálne u mňa funguje princíp spätnej väzby...

Teda vesmír ma upozorní, keď si mám niečo všimnúť...

A ešte jedna vec...

Tvoj vesmír = tvoje pravidlá

Nikdy na to nezabudni...



Programovanie života level 2
keď si v koncoch...
26.02.2022 16:03

Nachádzaš sa v terajšom okamihu na danom mieste...

Z daného okamihu a miesta vedú cestičky...

Dávaj si pozor aby si si nezakopal všetky cestičky, ktoré vedú z daného miesta a
okamihu...

Ak sa tak stane, volaj zákaznícku podporu...



Programovanie života level 3
zmysel zmyslov...
26.02.2022 16:11

Na konci bude všetko dobré...

Ak ešte nie je všetko dobré, to znamená, že ešte nie je koniec...

Toto je životné poznanie aj zmysel cesty...

Dosiahnuť aby všetko bolo z tvojho pohľadu dobré...

Lebo to je aj pohľad Stvoriteľa, ktorý nás učí spoznávať svoje dielo...

A On chce aby si spoznal všetko čo vie...

Addendum
Existuje vesmír?

Nedám ti dôkaz...

Neveril by si mi...

Ale poradím ti ako dôjsť k odpovedi na túto otázku...

Zamysli sa nad tým, kto požaduje ten dôkaz...

Kto to je?



Keď si odpovieš na túto otázku, tak nájdeš pevný bod vo vesmíre...

Potom si od tohto pevného bodu odvodíš ďalšie veci...

Až nakoniec uvidíš celý vesmír v celej svojej kráse...

Ak stále vesmír nevnímaš tak si ešte nenašiel v ňom pevný bod...

Jediné čo vnímaš okolo seba je chaos, ktorý je v pohybe...

Ale na to aby si v tom chaose videl poriadok tak potrebuješ sa oprieť o pevný bod...

A ten je v tebe...

Polož si zásadnú otazku:

Kto som?

Ja som ten ktorý položil túto zásadnú otázku...

Táto otázka a táto odpoveď je nespochybniteľná...

Definuje tvoje JA...

Je to pevný bod, o ktorý sa môžeš oprieť...



Programovanie života level 4
dôležité...
26.02.2022 18:53

Ani Rím nebol vybudovaný za deň...

Nezabúdaj teda, že treba aj dostatočne oddychovať, aby si mal dostatok síl na to, čo
chceš vykonať...

Nemožno stále pracovať a nemožno stále oddychovať...

Je dôležité nájsť nejakú rovnováhu, stanoviť si pravidlá...

Napríklad ja šesť dní pracujem a na siedmy oddychujem...

Takýto režim mi vyhovuje a som s ním spokojný...

Však je na každom z vás aký režim si zvolí...

Niekedy je potrebné trochu viac zamakať a niekedy zas viac relaxovať...

Predstav si že máš v sebe batériu, ktorá sa vybíja keď pracuješ a dobíja keď relaxuješ...

Hospodár s ňou tak, aby si vždy mal dostatok síl na nevyhnutné aktivity, ktoré je
potrebné vykonať...

Dostatočne spi a hlavne veľa snívaj...

Lebo sny sú dôležitou inšpiráciou, ktorú následne môžeš realizovať vo svojom vesmíre...

Tak teda hor sa do práce a oddychu...



Nech sa darí tvojmu dielu a si spokojný s tým čo si dosiahol...



Programovanie života level 5
pozor...
26.02.2022 21:51

Dávaj si pozor na svoje želania, lebo by sa ti mohli splniť...

V momente keď sa staneš programátorom svojho vesmíru si treba dávať pozor na veľa
vecí...

Zo začiatku ti to príde tak, že veci sa dejú "náhodne"...

Ale nie je to celkom tak...

Možno sa len práve dejú želania, ktoré si si želal veľmi dávno Ba dokonca v iných
životoch...

Len si na to nepamätáš...

Preto je dôležité zanechávať po sebe stopy...

Lebo každým vstupom do vesmíru prichádza amnézia...

Je to v podstate taká zaujímavosť, že sa ti zdá že začínaš odznova...

Hra je týmto zaujímavejšia...

Možno ti to celé príde ako chaos...

Ale všetko len dočasu...

V chaose je potrebné nájsť poriadok...



To sa stane vtedy keď nájdeš SAMÉHO SEBA...

Keď zadefinuješ čo CHCEŠ a ČO NECHCEŠ...

Podla toho vieš čo je od teba a čo od niekoho iného...

Podla toho vieš kto vlastne SI...

Zamysli sa...

Nie je podstatné odkiaľ sme prišli...

Lebo vďaka amnézii si to nepamätáme...

Proste začíname vnímať a uvedomovať si až od určitého okamihu...

Teda dozadu je zbytočné ísť...

Treba ísť dopredu...

Podstatné je kam sa chceš dostať...

A na to potrebuješ vedieť čo chceš a čo nie...

Lebo tieto dva fakty ovplyvňujú tvoju budúcnosť...

Sú to mantinely, ktoré vyhraničujú tvoju budúcu cestu...



Programovanie života level 6
multihra...
26.02.2022 21:52

Nezabúdaj, že v hre je veľa hráčov...

Preto sa musíš vedieť ohraničiť...

Vždy byť schopný posúdiť čo je od teba a čo je od niekoho iného...

Môžeš spolupracovať ale môžeš i súperiť...

Je to len a len na tebe...

Tvoj život = tvoje pravidlá...



Ako pracovať s myšlienkami
len taký návod...
27.02.2022 07:11

Brainstorming

Je búrka myšlienok. Spisujem všetko čo ma k danej problematike napadne. Zatiaľ
neriešim poradie alebo zmysel.

Súboj myšlienok

Je boj medzi myšlienkami. Môže prebiehať vnútri človeka, alebo medzi viacerými
zúčastnenými. Zistí sa tým to čo nás k danej problematike napadne.

Hľadanie myšlienok

Kladenie otázok je veľmi dôležité. Upresňujeme tým pohľady alebo zisťujeme dodatočné
informácie.

Smer zložitej myšlienky

Je potrebné zohľadniť predpoklad a cieľ. Všetko medzi tým je cesta ako sa dostať od
predpokladu k cieľu. Na úvod teda uvediem z čoho vychádzam, na konci k čomu chcem
dospieť a v strede popíšem cestu ako som sa tam dostal.

Pohľady

Ak uvažujem o komplexnej záležitosti, ktorá sa skladá z menších celkov (príklad.
spoločnosť, ktorá sa skladá z jednotlivcov) je vhodné použiť pohľad z hora nadol a z
dola nahor. (príklad. čo je dôležité z pohľadu spoločnosti a čo z pohľadu jednotlivca).
Môžem tak dostať 2 a viac pohľadov na danú problematiku.



Prienik pohľadov

Je hľadanie takých faktov, ktoré majú pohľady spoločné.

Zjednotenie pohľadov

Je zohľadnenie všetkých pohľadov. Vytváram tak množinu všetkých faktov, ktoré z
pohľadov vychádzajú.

Hľadanie kompromisov

Zohľadním predpoklady vychádzajúce z pohľadov a hľadám spoločnú cestu, vedúcu k
vyriešeniu zadania.

Preformulovanie myšlienky

Niekedy je vhodné použiť iné slová na vyjadrenie tej istej myšlienky.



Ako som hackol slovenský internet...
taký malý experiment...
27.02.2022 07:52

Priznám sa, tak trochu sa nudím a tak som si vymyslel „náročný“ projekt...

Hacknúť slovenský internet...

Úloha sa skladala z troch krokov:

1. Dostať sa k databáze emailových schránok
2. Rozposlanie mailov
3. Sledovanie reakcií z pohľadu agenta provokatéra.

Musím s poľutovaním povedať, že úloha sa mi „podarila“.

Teraz popíšem ako som na to išiel (aby bolo možné zjednať nápravy)

Musím povedať, že ochrana informácií nachádzajúcich sa na internete je úbohá. Tým,
že sú informácie zverejnené a takmer vôbec nezabezpečené, je možné, že sa k nim
dostane ktokoľvek. Aj niekto komu by išlo o vytvorenie škôd (narozdiel odomňa). Stačilo
vytvoriť jednoduchý systém, ktorý prechádzal cez jednotlivé stránky internetovej
databázy a parser, ktorý následne stránky analyzoval a vycucával z nich informácie.
Tieto sa následne ukladali do databázy a čakali na svoj osud. Nechápem ako niekto
môže „prebrowsovať“ celú databázu internetovej stránky úplne bez problémov. Teda ak
mám oznámkovať ochranu informácií nachádzajúcich sa na internete je to za 5.

Ďalším krokom bolo vytvorenie sendera, ktorý by odoslal na emailové adresy neškodnú
správu. Z pohľadu programovania nic moc. A to som skoro nevedel ani PHP. Vďaka
nezabezpečeniu systému webového providera sa mi to podarilo. Ešte som nezažil
systém, ktorý by mi umožnil odoslať cca 100 000 mailov za zhruba hodinu. Spamovací



systém ako vyšitý. Známka: 5

Úplne najkrajšie bolo sledovanie reakcií jednotlivých používateľov. Neprekvapilo ma keď
ma niekto poslal do rite (a to som ešte slušný). Skôr ma prekvapilo keď niekto
zareagoval pozitívne na moju ponuku rozosielať spoločnostiam zo Zoznamu
slovenského internetu spam. A nebolo ich málo. Teda hodnotenie používateľov internetu
: 4

Projekt hodnotím ako úspešný. Ukázalo sa mnoho bezpečnostných dier, ktoré by bolo
vhodné zaplátať. A vôbec by nebolo odveci zdvihnúť právne povedomie tzv. firiem, ktoré
sa nachádzajú v Zozname slovenského internetu a to že posielanie spamu je zakázané
;)

Všetkým, ktorých sa moja aktivita nejako dotkla sa ospravedlňujem...

Myslel som to dobre ;)

Váš dzI/O ;)



Keď nájdete pevný bod vo vesmíre...
tak pohnete zemeguľou...
27.02.2022 07:53

Tak pohnete aj zemeguľou...

A skutočne...

Ty pevným bodom je vaše JA...

Ak zadefinujete vzťažnú sústavu, ktorej stredom je vaše JA, tak sa stanete stredom
poznaného vesmíru...

A potom platí, že zem vám uteká pod nohami...

Pohli ste zemeguľou...

Chce to len trochu predstavivosti...

Vzťažná sústava má svoj bod nula, je to miesto kde začínajú osi trojrozmerného
priestoru...

Stred vzťažnej sústavy môže byť kdekoľvek...

Teda stred umiestnime priamo do pozorovateľa...

Do SEBA...

Pevný bod je poznanie, ktoré je neotrasiteľné...

Napríklad JA SOM...



Keďže myslím, tak som, to povedal už Descartes...

Ja idem ešte ďalej...

Uvedomujem si sám seba, teda SOM...

To je ten pevný bod...

A od tohto pevného bodu sa všetko odvíja...

Celý môj poznaný vesmír...

To je stred vzťažnej sústavy...

Každý z nás má ináč veľký vesmír...

Závisí to od toho, čo všetko vie, kde všade bol, čo všetko videl...

Tí ktorí používajú fantáziu, si dokážu zväčšiť hranice svojho vesmíru takmer do
nekonečna...

Napríklad ja som stanovil hranice vesmíru v ktorom žijem...

Samozrejme bol to len myšlienkový konštrukt, ale urobil som to preto aby som sa mohol
ako pozorovateľ postaviť mimo poznateľný vesmír...

Vyplynula z tohto konania jedna vec, teda čo sa nachádza tam mimo tento vesmír...

Aby som nemusel definovať pojem NIČ, zadefinoval som že sa tam nachádza iný,
nadradený vesmír...

A teda náš vesmír je produktom počínania vesmírčanov z nadradeného vesmíru...

Niečo ako simulácia...

Na prvý pohľad elegantné riešenie však vyvstal novy problém...

Koho produktom je ich vesmír?

Mohli by sme definovať reťaz vesmírov, kde vždy daný vesmír vytvorí pomocou
prostriedkov, ktoré majú k dispozícii simuláciu vesmíru, v ktorej zas vznikne ďalšia
simulácia ale nijako sme si tým nepomohli...

Teoreticky by sme sa dostali k najvyššej inštancii takéhoto vesmíru, ktorý by sme
označili za ten reálny a pravý a tam by sme museli povedať že tento vesmír vždy bol a
je večný...

Teda nejaké nadradené vesmíry môžeme zanedbať a vyhlásiť tento v ktorom sa
nachádzame za ten najvyšší možný, ktorý vždy bol a je večný...



Teraz už len treba zadefinovať že inteligencia je vlastnosťou vesmíru v ktorom žijeme,
teda že určitá životná forma nadobúda vedomie, je schopná myslieť, riešiť problémy
atď...



Pevný bod vo vesmíre
hľadám ťa...
27.02.2022 08:01

Dlho som uvažoval nad tým čo by SOM mohol dať tomuto svetu... Študoval SOM a
skúmal, pozoroval SOM a hľadal svoj osobný zmysel života... Až nakoniec SOM na to
došiel... Chcem Vám ponúknuť moju filozofiu... Chcem Vám ponúknuť pevný bod vo
vesmíre... Lebo vraj ak máte pevný bod vo vesmíre tak pohnete i zemeguľou... Toto je
pre všetkých tých, ktorí chcú byť zmenou, ktorú chcú vidieť vo svojom živote...

Však kde nájsť ten pevný bod? Všetko okolo mňa je v pohybe, všetko sa mení, všetko
sa vyvíja. Taký je život... Život je zmena... Tak kde je ten pevný bod? Hľadal som ho
všade možne... Hľadal som ho v pravdách... Hľadal som ho v knihách... Hľadal som ho v
princípoch ale nič nebolo dostatočne stále aby SOM sa s tým uspokojil... Až raz si tak
zatvorím oči a zameriam sa na SEBA... A tam som ho našiel... Ten pevný bod je vo
MNE...Tým bodom SOM JA... Moje JA ma definuje... Hovorí o tom aké sú moje túžby, čo
chcem a čo nechcem... Hovoria o tom aký SOM a teda čo práve tu a teraz SOM... A aj
keď sa JA v čase mení, tak stále ho mám. Stále je pri MNE a nikdy MA neopustilo. Moja
cesta, ktorá kedysi dávno započala ma doviedla až k súčasnému JA, ktoré vníma svet
naokolo, spoznáva ho a tak trochu ho aj pretvára...

Teória relativity hovorí, že množstvo vecí závisí od pozorovateľa a preto sa veci zdajú
byť relatívne... Čo pre jedného malé, to pre iného veľké... Dlho som sa nevedel
vysporiadať s množstvom pohľadov a právd o svete, ktoré prichádzali z rôznych zdrojov
a mnohokrát si vyslovene protirečili... Ktorému pohľadu dať prednosť a na čom stavať?
Vytváralo to v mojom svete chaos... A preto som sa vyprdol na tieto pohľady... Stanovil
som jediný správny... Ten môj... Podľa teórie relativity je možné zadefinovať vzťažnú
sústavu a bod NULA, ktorá je stredom tejto sústavy. A JA som bod NULA mojej vzťažnej
sústavy položil do môjho JA. JA SOM pozorovateľom všetkého čo sa okolo MŇA deje...
JA SOM prijímateľom informácií, ktoré sa okolo mňa obšmietnu a JA generujem všetko
čo zo MŇA vychádza... Moje JA je stredobodom všetkého mnou poznaného... Ak niekam



chcem ísť tak musím moje JA pohnúť na dané miesto pomocou tela ktoré mám k
dispozícii. Už nie JA chodím po zemi, ale zem mi uteká pod nohami, lebo JA SOM
stredom vesmíru... A vždy a všade je to moje JA, ktoré mám stále so sebou. Nie je to nik
a nič iné. Aj keď zavriem oči tak moje JA tam stále je. Všetko naokolo zmizne ale moje
JA tam ostane. Môžem sa sám so sebou aj porozprávať a často to robím. Kladiem si
otázky a hľadám na ne odpovede...

Uvedomujem si sám SEBA, teda SOM... Vnímam svoje JA, vnímam sám SEBA keď
uvažujem, keď myslím, cítim, vnímam. Pokúšal SOM sa to spochybniť ale nepodarilo sa
mi to... Nemôžem neexistovať, ak si uvedomujem sám SEBA... Nemôžem nebyť keď zo
mňa vyšli tieto slová a viem ich po SEBE prečítať... Nebol to niekto iný ale bol SOM to
JA... V tomto svete plnom neistoty, ktorý volám bludisko (lebo sa tu jeden stretne s
množstvom bludov) SOM hľadal pevný bod o ktorý by SOM sa mohol oprieť. Ľudia
vraveli: ver v Boha, ale kto alebo čo je ten Boh? JA ho nepoznám... Ale JA potrebujem
pevné základy na ktorých by som mohol stavať svoj život... Nechcem byť ako halúzka v
mori, s ktorou si pohrávajú vlnky... Nechcem byť ako semiačko topoľa, ktoré unáša
vietor sem a tam, čakajúc na to že nájdem niekde pevnú pôdu pod nohami v ktorej by
som mohol zakoreniť... Práve naopak... Chcem istotu, stabilitu a rovnováhu... Chcem
odolať aj prípadnej búrke a postaviť si svoj domček na pevnej skale tak aby obstál aj
pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi... A moje JA sa stalo takýmto
nespochybniteľným základom môjho života... Moje JA je pevným bodom vo vesmíre...

Všetko čo poznám, vnímam svojimi očami, sluchom, hmatom, jedným slovom
zmyslami... Všetko na čom staviam sú moje skúsenosti, ktoré SOM pobral životom...
Neviem odkiaľ som prišiel a neviem kam kráčam... Neviem odkiaľ sa tu vzal môj život...
Neviem čo je dobré a čo zlé... Nepamätám si začiatok a nevidím na koniec... Neviem či
existujú aj iné svety a neviem čo a či je po smrti. Ani len to neviem či tento svet, ktorý
práve obývam je skutočný alebo len nejaká ilúzia... Neviem vlastne nič... Okrem
jediného... Že JA práve teraz SOM... Možno raz už nebudem… Ale to momentálne nie je
podstatné… Lebo ak nebudem tak sa nebudem môcť spýtať samého SEBA či
existujem… Nebudem si sám SEBA uvedomovať a nebudem SA vnímať… Je
podstatné, že tento stav práve tu a teraz nie je… Lebo zatiaľ si sám SEBA
uvedomujem…

Však som tu a teraz na tomto mieste... Toto je ten okamih a toto je to miesto, ktoré
nazývame vesmír... Môj domov... Počujem ho, vidím ho, cítim ho... Dotýkam sa ho... A
vnímam svoje telo cez prsty, ktoré ťukajú do klávesnice tieto slová... Dotýkam sa
klávesnice a pri tom vzniká niečo zmysluplné, niečo čo má hlavu a pätu... Nie len nejaká
spleť náhodných písmenok ale ucelený text = informácia...

Neviem odkiaľ sa moje JA nabralo. Nepamätám si začiatok. Ale je tu. Tak sa s tým
skúste nejako vyrovnať. Aj ja som si dlho na SEBA zvykal. Aj JA som dlho bojoval s tým
aby som prijal SEBA takého aký SOM. I JA som hľadal vzácnu perlu, ktorú by stálo za to
kúpiť. I JA som túžil po mieri a pokoji v tomto rušnom svete, ktorý voláme vesmír... Až
nakoniec SOM ju našiel... Odhodil SOM od SEBA všetko čo mi nepatrilo... Čo
nevychádzalo zo MŇA... Všetky definície, poučky, pravidlá... Všetok ten balast, ktorý
som na SEBA nalepil cestou životom... Neostalo už nič len čisté a nefalšované JA... JA
ktoré možno definovať tým čo chcem a tým čo nechcem... Tak jednoduché to je... To aký
ste je definované tým čo chcete a tým čo nechcete...



Aký vlastne SOM? Väčšinou tresnem prvú vec čo ma napadne bez ohľadu na prípadné
následky... SOM hĺbavý a strašne často rozmýšľam... Málokedy sa hnevám... A
milujem... Milujem každý jeden drobný detail tohto života... Aj keď občas hovorím, že sa
mi nechce žiť, je to len preto že som zatiaľ nenašiel človeka, ktorý by život vnímal
podobne ako JA... Túžim po tom stretnúť aspoň jedného, ktorý by chcel pokračovať so
MNOU za cieľmi, ktoré sú v nedohľadne... Niekoho s kým by som mohol do noci
filozofovať nad nesmrteľnosťou chrobáka... Alebo len tak byť a užívať si prítomný
okamih... Kde si? Existuješ vôbec? SOM tu úplne sám? Tak sa ozvi ak SI... Nech
budeme DVAJA...



Štvorstupňová logika
posudzovanie pravdivosti výrokov...
27.02.2022 13:50

Väčšinou používame dvojstupňovú logiku pri posudzovaní výrokov...

Teda ÁNO alebo NIE resp. PRAVDA alebo NEPRAVDA...

Ale ja som si zadefinoval štvorstupňovú logiku ;)

ÁNO, NIE, MOŽNO a NEVIEM ;)

MOŽNO je zjednotením možností ÁNO a NIE...

Teda MOŽNO znamená že buď ÁNO alebo NIE = akceptujeme obe možnosti ako
vhodné...

NEVIEM znamená, že o pravdivosti daného výroku momentálne nie je možné rozhodnúť
;)



Prečo nemám nad sebou pána
stručné vysvetlenie...
27.02.2022 13:51

Mnohí z vás tvrdia, že ich pánom je niekto iný ;)

Napríklad Ježiš ;)

Ale ja som sa rozhodol, že preberiem zodpovednosť za svoj život ;)

Že sa pokúsim byť človekom s veľkým Č ;)

Ktorý dokáže uspieť v skúškach, ktoré prináša život bez toho aby nadomnou niekto stál
;)

Nemôžem sa na nikoho vyhovárať ani spoliehať ;)

Je to výzva ;)

Ale ja mám rád výzvy ;)

A preto som sám sebe Bohom ;)

Rozhodol som sa tak preto, že verím jednej veci ;)

A tou je, že stvoriteľ chce mať zo mňa "samostatnú výpočtovú jednotku" ;)

Teda niekoho, kto je schopný sa sám o seba postarať ;)

Niekoho, kto je schopný samostatne riešiť problémy, ktoré pred neho kladie život ;)



A keďže chcem urobiť stvoriteľovi radosť, tak som prijal hodenú rukavicu ;)

Nikto už neriadi moje kroky, len ja sám ;)

A ponesiem zodpovednosť za všetko čo vykonám ;)

Lebo každá moja akcia vyvolá primeranú reakciu ;)

Je to moja cesta a nikoho nenútim aby po nej šiel ;)

Je na každom jednom z vás ako sa rozhodnete ;)

Možno potrebujete pomocnú barličku, mať niekoho na koho sa môžete vždy spoľahnúť
;)

A preto je vašim pánom napríklad Ježiš ;)

Ale verím tomu, že to je nutné len niekde na počiatku ;)

Kým nie ste zorientovaní, kým ešte nedokážete konať sami za seba ;)

Nastane čas, kedy je potrebné postúpiť do ďalšieho levelu ;)

A vtedy sa stanete človekom, akého z vás chce mat stvoriteľ ;)

Vtedy sa stanete svojimi pánmi ;)

Zoberte si to tak ;)

Keď máte svoje dieťa, tak určitý čas ho potrebujete viesť za ručičku ;)

Lebo ešte je malé a neskúsené ;)

Nepozná pomery, ktoré vládnu vo svete ;)

Ale raz príde ten čas, kedy sa postaví na vlastné nohy a vyletí do sveta ;)

A to je podľa mňa zámer stvoriteľa ;)

Chce aby sme sa naučili žiť ;)

Nepotrebuje nejaké stroje, ktoré ho počúvnu na slovo ;)

Ale samostatne mysliace, cítiace a konajúce bytosti, ktoré sa dokážu vysporiadať s
čímkoľvek, čo ich postretne ;)

Vážim si stvoriteľa ;)

Vďačím mu za veľa ;)



A jeho vôľa je jasná ;)

Chce mať zo mňa Človeka ;)

Tak ja sa teda o to pokúsim ;)

Netvrdím, že nepotrebujem nikoho k životu ;)

Len to, že som prebral zodpovednosť za svoj život ;)

Že nepotrebujem nad sebou nikoho, kto by mi každý deň ukazoval ako treba žiť ;)

Že to zvládnem aj sám ;)

A možno to nepôjde ľahko ;)

Možno sa párkrát podknem ;)

Ale aj tak to skúsim ;)

Myslím, že to je hlavné Ježišovo posolstvo ;)

Keď vravel aby sme ho nasledovali ;)

Máme byť ako on ;)

Nemáme byť jeho sluhami ;)

Vôľ nebyť ako byť otrokom ;)



Vesmír nie je tam vonku
pozorovanie povahy vesmíru...
27.02.2022 13:55

Všetko kam až oko dohliadne je vesmír ;)

A aj my, jeho obyvatelia sme jeho súčasťou ;)

My sme inteligentní ;)

Teda možno povedať, že na tých miestach kde sa nachádzame je vesmír inteligentný ;)

My máme city, ciele, túžby atď ;)

Toto všetko charakterizuje vesmír na miestach kde sme ;)

Stačí sa len nevnímať oddelene od vesmíru ;)

A my našimi činmi ovplyvňujeme ako vesmír (okolo nás ale aj v nás) vyzerá ;)

Ozaj, ako sa chováš k zvyšku vesmíru? ;)

K živému či neživému? ;)



Slobodná vôľa
koncept slobodnej vôle...
27.02.2022 13:56

Môcť čo chceš...
Vôľa vychádza z toho čo CHCEŠ a čo NECHCEŠ...

Slobodná v tomto prípade znamená, že si sa o tom rozhodol samostatne a bez nátlaku...

Vedome...

Môcť čo chceš (samozrejme vrámci reálnych možností) predstavuje slobodu v realizácii
tvojej vôle...

Existuje?
Z pozorovania seba samého mi vyplýva že z časti áno a z časti nie...

Mám pocit že isté rozhodnutia som prijal a zrealizoval slobodne a vedomo...

Napríklad keď sa rozhodujem čo si dám na obed...

Však niektoré moje kroky konám v rozpore s mojou vôľou...

Napríklad fajčím aj keď nechcem lebo som závislý...



Korenie života
je pre mňa humor...
27.02.2022 13:58

Alebo na margo náboženských sporov...
Život nie je len neustále hľadanie pravdy...

Cením si ak má niekto zmysel pre humor...

Je to neoddeliteľná súčasť ČLOVEKA ako si ho ja predstavujem že by mal byť...

Život by bol oveľa lepší keby sme sa trochu viac usmievali...

Lebo tie zamračené tváre, ktoré na mňa pozerajú každý deň zovšadiaľ mi už lezú na
nervy...

Ale vy všetci hľadači pravdy namiesto toho aby ste si život trochu užili sa len neustále
naťahujete na blbostiach nepodstatných...

Že či drak má jednu hlavu alebo tri...

Prd na tom záleží...

Bo keď drak bude chcieť tak ťa zožerie bezohľadu na to čo si o ňom myslíš...

Tu mi prichádza na um že všetko v živote má svoj pravý čas...

Teda aj hádky majú svoj zmysel...

Ale povedal by som že už toho bolo tak trochu dosť...



Veď každý súdny človek musí pochopiť že nikto nechce ustúpiť zo svojej pozície...

A teda že sa nikdy nedohodnú na jedinej pravde...

Tak len čakám kedy si to uvedomia a pôjdu od seba z ringu...

Nech si každý vyznáva pokojne svoju vieru a čaká na konečné vysvetlenie...

Veď ak je taká možnosť tak každý sa raz dozvie že čo a ako...

Načo je to treba riešiť? ;)



Metóda POKUS - OMYL
najlepší prístup...
27.02.2022 13:59

Skúmal som rôzne prístupy k riešeniu zložitých problémov ;)

Existuje ich mnoho ;)

Vyznačujú sa svojimi výhodami a nevýhodami ;)

Ale nakoniec som sa priklonil k metóde POKUS - OMYL ;)

Je založená na postupnom (cielenom) iterovaní cez možnosti ;)

Samozrejme, že medzivýsledkom môžu byť aj nepodarky ;)

Ale ak je dobre nastavený cieľ iterácií tak by táto metóda vždy mala dôjsť k
požadovanému výsledku ;)

Nevýhodou môže byť len čas potrebný na preiterovanie cez možnosti ;)

A samozrejme nutnosť zmieriť sa aj s prípadným priebežným nezdarom ;)

Ale vieš ako sa hovorí ;)

ČAS NIE JE DôLEŽITÝ, DôLEŽITÝ JE IBA ŽIVOT ;)



Najväčšie tajomstvo
ako na to...
27.02.2022 14:16

Ak si želáš niečo pre seba...
Napíš to na papier a hoď to do záchoda ;)

A nezabudni spláchnuť ;)



Porovnanie svetonázorov ;)
môj postoj...
03.03.2022 19:03

Kresťanstvo, hinduizmus, budhizmus, islám, ateizmus a mnohé iné ;)

Všetko sú to pre mňa svetonázory ;)

A neprikladám niektorému z nich väčšiu dôležitosť pred iným ;)

Všetky sú pre mňa rovnocenné ;)

Kým sa nepreukáže, kde je pravda ;)

Keď sa vôbec niekedy preukáže ;)

A dovtedy nech si každý verí čomu chce ;)

Tak to bude najlepšie ;)

Máš niečo proti? ;)

Ja pravdu hľadám tak, že sa snažím nachádzať nevyvrátiteľné logické výroky ;)

Tie sú pre mňa axiómy - niečo na čom sa dá stavať ;)

A potom z nich odvodzujem ďalšie pravdy, ak sa dá ;)

Nevyvrátiteľný výrok je taký, ktorý sa nedá spochybniť ;)

Napríklad výrok : NIEČO JE VEČNÉ ;)



Je mi jedno, kto bude overovať platnosť daného výroku ;)

Ja predkladám výrok ;)

A predkladám aj dôkaz daného výroku ;)

Teda prečo je (podľa mňa) platný ;)

A platí dovtedy, kým ho niekto nespochybní ;)

Nestačí povedať, že to nie je pravda ;)

Treba dokázať prečo NIE ;)

V konečnom dôsledku rozhodne ROZUM a LOGIKA ;)

Môžme si to vyskúšať ;)

Predložím ti dôkaz o tom, že NIEČO JE VEČNÉ ;)

A kľudne spochybňuj ;)

1. NIČ sa nevie transformovať na NIEČO lebo má doslova nula prostriedkov na niečo
také ;)
2. A keďže teraz je NIEČO, tak nikdy bolo NIČ ;)
3. A potom NIEČO musí byť večné ;)

Som prístupný zmeniť názor a priznať omyl ;)

Stačia mi presvedčivé argumenty ;)

Pre mňa je tento dôkaz platný ;)

Vychádza z povahy NIČoho ;)

Preto som uviedol, že (absolútne) NIČ nemá žiadne prostriedky, aby čosi konalo ;)

Napríklad sa zmenilo na NIEČO ;)

A nešpecifikujem, čo je to NIEČO ;)

Môžu to byť aj nejaké zákonitosti alebo nejaká entita typu BOH ;)

Nechcel som povedat, že NIČ nikdy NEbolo ;)

Lebo slovenčina ma s týmto dvojitým záporom serie ;)

Povedal som to preto radšej, tak ako dáva logiku ;)



NIČ NIKDY BOLO ;)

Môj svetonázor kladiem na rovnakú úroveň s tými, ktorí majú nejaký iný svetonázor ;)

Lebo najvyšší princíp, ktorý uznávam je SLOBODA ;)

A tak každý má právo vybrať si a ísť za tým, čo mu "chutí" ;)

Ak aj niekto bude konať niečo, čo považujem za zlé ;)

Nebude sa mi to páčiť ale má na to právo ;)

A záleží od okolností ako zareagujem ;)

Lebo tá SLOBODA platí aj pre mňa ;)

Teda každý je schopný AKCIE ako aj REAKCIE ;)

Nech je tá akcia a reakcia akákoľvek ;)

V tom je SLOBODA ;)

Z tohto pohľadu vlastne aj otrok je slobodný - vždy sa môže vzoprieť svojmu mocipánovi
;)



JEŽIŠ ako vzor
fascinuje ma...
03.03.2022 19:43

JEŽIŠ ma fascinuje ;)

Bez ohľadu na to, či existoval alebo nie ;)

Či vstal z mŕtvych alebo nie ;)

To pre mňa nie je podstatné ;)

Fascinuje ma MÚDROSŤ a LÁSKA, ktorú predstavoval ;)

Fascinuje ma ako sa dokázal vysporiadať s prekážkami, ktoré pred neho postavil život ;)

A preto je pre mňa vzorom ;)

Chcel by som byť ako ON - múdry a lásky plný ;)

Tak mi držte palce aby sa mi to podarilo ;)



O hľadaní BOHA
moja cesta...
03.03.2022 19:45

Stretol som sa s názorom, že stačí sa otvoriť BOHU a ten si ťa nájde ;)

Však nie som si tým až taký istý ;)

Keď sa otvoríš, tak nemáš istotu čo do teba vlezie ;)

Kľudne to môže byť aj nepriateľ, ktorý sa na BOHA len hrá ;)

Takže ako to vidím JA? ;)

BOH je skrytý ;)

A nehľadá sa ľahko ;)

Doslova mám pocit, že je treba prejsť peklom ak ho človek chce nájsť ;)

Aspoň mne sa tak stalo ;)

Napísal som raz, že pôjdem aj do pekla, len aby som ho našiel ;)

A tak aj bolo ;)

Spomínam si ako som padal do bezodnej studne mojej duše a spochybňoval všetko
naokolo ;)

Spochybňoval som aj SEBA ;)



A vtedy to prišlo ;)

BOH sa mi DAL nájsť ;)

Keď sa už situácia zdala byť beznádejná, keď som padal a zdalo sa že nikdy
nedopadnem ;)

Vtedy mi ponúkol záchytný bod ;)

Vtedy prišla odpoveď na otázku KTO SOM JA ;)

Vtedy sa začala moja cesta s5 ku svetlu ;)

A aj keď to nejaký čas trvalo, tak nakoniec som vyplával na hladinu ;)

Však už som nebol SÁM ;)

Už bola vo mne aj istota, pokoj, radosť a všetky príjemné atribúty života ;)

Vedľajší efekt toho všetkého bol, že som pochopil pravdu o SEBE ;)

Zistil som AKÝ SOM a KTO SOM ;)

Zistil som vtedy, že BOH bol ukrytý niekde v hĺbke mojej DUŠE a preto predpokladám
že aj TY ho tam nájdeš ak sa vydáš na cestu ;)

Však vystríham ťa ;)

Nie je to jednoduchá cesta ;)

Čaká ťa plno zúfalstva, utrpenia a bolesti ;)

Ale aké by to bolo? ;)

Len tak bez zásluh? ;)

Kto by si vážil dosiahnutého cieľa? ;)

Tak teda hrrrrr do boja ;)

Budem ti držať palce ;)

PS: Každý rozprávkový príbeh je o tom istom ;)

Na začiatku príbehu sa deklaruje nejaký problém ;)

Potom hrdina prekonáva mnoho prekážok a nástrah ;)

Aby nakoniec získal srdce princeznej a pol kráľovstva k tomu ;)



A tak akosi je to asi aj s tým hľadaním BOHA ;)



Každý, kto stavil na jednu kartu možno urobil
chybu
agnostický prístup...
03.03.2022 21:03

Každý, kto vsadil na ateizmus alebo na konkrétnu vieru MOŽNO urobil chybu ;)

Prečo? ;)

Lebo momentálne je najsprávnejšia odpoveď táto : NEVIEM ;)

Lebo ak som si vybral, že BOH existuje alebo BOH neexistuje, tak som stavil na
predpoklad, ktorý nemusí byť naplnený ;)

Navyše ak som si z toho predpokladu odvodil ďalšie predpoklady ;)

Celý svet, ktorý som si takto vybudoval môže byť od základov špatný celý ;)

A preto múdre je stavať na tomto predpoklade : BOH ALEBO BOHOVIA existuje(ú)
ALEBO neexistuje(ú) ;)

Keď máš takýto predpoklad, tak sa určite nemôžeš pomýliť ;)

A to až dovtedy, kým sa nepreukáže, ktorá z uvedených možností je tá pravá orechová
;)

Teda za predpokladu, že je niečo také vôbec možné preukázať ;)

Keďže som agnostik tak si skorej myslím, že nie ;)

Zbohom zdravý rozum je vsadiť na jednu kartu ;)



Tak ako to urobili mnohí ;)

Vylúčili možnosti, ktorých pravdepodobnosť je nenulová ;)

V podstate je to ako hrať ruletu ;)

A vsadiť na červenú alebo čiernu ;)

Pričom, ktorá možnosť padne nie je dopredu vôbec isté ;)

Je mi jasné, že všetky tie argumenty, ktoré ktosi nageneroval na podporu svojej teórie
sú skvelé ;)

Akurát, že všetky vychádzajú z predpokladu, ktorý nemusí byť naplnený ;)

A tak vlastne môžu byť na prd - ak sa preukáže, že predpoklad na ktorom svoje úvahy
založil je neplatný ;)



Prečo nemám záujem o rôzne duchariny
jednoduchý pohľad...
03.03.2022 21:07

Poviem ti to na rovinu ;)

Predstavujú pre mňa únik z reality ;)

Dokážem pochopiť, prečo to ľudia robia ;)

Lebo život v tejto realite je niekedy na prášky ;)

A aby unikli problémom tak generujú kadejaké fantasmagórie ;)

Doslova možno povedať, že unikajú z reality ;)

Ale ja to nechcem robiť ;)

Narodil som sa sem a dúfam, že to malo nejaký účel ;)

Podľa mňa som sa mal naučiť ako problémy prekonávať ;)

A tak sa to učím ;)

Ešte asi nie som v cieli ale už vidím nejaký ten progres ;)

Vidím, že sa zo mňa stáva niekto, kto sa dokáže vysporiadať so životnými situáciami ;)

Aj keď istý som si nie - to samozrejme overí až čas a bilancovať sa bude až na konci ;)

A čo vlastne riešim? ;)



Nič, len sa chválim ;)

A čo si vlastne predstavujem pod duchovným svetom? ;)

Poviem ti ako to vidím JA ;)

DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA ;)

Teda duchovný svet je svet, ktorý si JA generuje vo svojom vnútri ;)

Poviem ti príklad ;)

JA si niekedy svoj svet vizualizujem v mysli ako mesto ;)

S domami, stromami, studničkami, zakopanými pokladmi a taktiež s hradbami a bránami
;)

Napríklad raz som tie brány otvoril ;)

A odvtedy som mal pocit ako by každý kto ma videl, videl čo sa vo mne odohráva a
takisto som mal pocit akejsi telepatie ;)

A to všetko sa dialo dovtedy kým som tie brány v mojom "meste" znova nezatvoril ;)

Počas toho obdobia keď boli otvorené brány, som viedol dialogy s každým koho som
videl v realite ;)

V autobuse, v práci, doma, kdekoľvek ;)

Tie dialógy utíchli, keď som brány zavrel ;)

Možno to celé generoval môj mozog ;)

Ale tie dialógy boli ako by som rozprával normálne cez ústa s niekým, len to bolo v mysli
;)

Niekedy som sa hádal, niekedy vysvetľoval niečo, niekedy som sa pýtal... ;)

Nemam na to vysvetlenie ;)

Mne to pripadalo ako by to nebolo moje JA s kým sa bavím ;)

Riešili sme veci ktore sa týkali "systému všetkých vecí" ;)

Akoby som aj niečo nastavoval v tom systéme ;)

Prosto sa v mojej mysli odohrával nejaký paralelný príbeh, ktorý bol akoby "podprogram"
normálneho vedomia ;)



Poviem ti ešte ako vnímam existenciu pekla ;)

Peklo ako aj raj je možné zažit tu na zemi ;)

Je to o tvojom vnútornom svete a o tom ako vyzerá ;)

Niektorí prechádzajú peklom aj dobrovolne, len preto aby našli raj ;)

Lebo to sú boha-tieri, ktori sa vydali na cestu a hľadajú ako pionieri to pravé orechové ;)

A tak prechádzajú aj temným udolím (úplne sami a bez Boha) ;)

A tí, ktorí toto všetko (aj) peklo vydržia tak spoznajú božie kráľovstvo, ktoré je všade
naokolo ;)

Večné utrpenie v pekle je blud ;)

Platí následovné ;)

NA KONCI BUDE VŠETKO (Z TVOJHO POHĽADU) DOBRÉ ;)

AK EŠTE NIE JE VŠETKO (Z TVOJHO POHĽADU) DOBRÉ, TAK EŠTE NIE JE
KONIEC ;)



Stopercentná dôslednosť ;)
prečo nestačí 99%...
03.03.2022 21:09

Naučil som sa to pri programovaní ;)

Treba byť na 100% dôsledný vo všetkom ;)

Prečo? ;)

Lebo o programovaní sa hovorí:

Programovanie je ako písanie knihy. S tým rozdielom, že ak na strane 124 vynecháš
jednu čiarku, tak celá kniha prestáva mať zmysel ;)

A tak ma programovanie dokonale vycvičilo ;)

Už nestačí byť dôsledný na 99% ;)

To je sakra málo ;)

Aj to jedno percento vyvedie systém z rovnovážneho stavu ;)

Samozrejme chyby v procese sa stávajú ;)

Ale treba im venovať dostatok času a hlavne ich čím skôr identifikovať a napraviť ;)

Metódou pokus-omyl sa iteračne dostávam k dokonalosti ;)

V ľubovoľnom ohľade akom ťa napadne ;)



A tak je to dobré - tomu sa hovorí progres ;)

Hovorí sa tomu: FROM ZERO TO HERO ;)

Každý nejako začínal, ale dôležité je aby nikto neostal tam - na začiatku ;)

Je dôležité aby využil čas mu pridelený a aby sa vyvíjal ;)

Lebo nemá zmysel stáť na mieste ;)

Každý z nás dostal nejaké "talenty" a je dôležité aby ich nezakopal ale aktívne využíval
a v konečnom dôsledku zúžitkoval ;)



Svet ako informačný systém ;)
o realite...
06.03.2022 15:54

Realita vôbec nemusí existovať v takom zmysle, ako ju vnímame ;)

My, agenti reality ju vnímame pomocou zmyslov a naše vedomie nám poskytuje určitý
obraz o nej ;)

Ale ak svet existuje v podobe informačného systému, tak všetko čo je, sú informácie
uložené niekde v pamäti zložitého superpočítača ;)

A tak ak sa niečoho dotknem, tak informačný celok s názvom Dzio, dostane informáciu
od informačného celku kanvica ;)

Ak ste niekedy hrali počítačovú hru tak si to dokážete predstaviť ;)

Celé svety aj s ich obyvateľmi existujú len v pamäti počítača ;)

Som informatik a tak sa na svet pozerám z pohľadu IT ;)

Veľmi dlho mi už v hlave víri myšlienka o vytvorení komplexnej simulácie, ktorá by
zahŕňala všetko ;)

A tak ak sa spätne pozriem na náš svet, tak mi príde na um, čo ak už takúto simuláciu
niekto urobil? ;)

Ak poznáš hru SIMS, dokážeš si predstaviť zjednodušený model takejto simulácie ;)

V hre vystupujú postavičky, ktoré žijú svoje virtuálne životy vo virtuálnom prostredí ;)



Pri dostatočnom počítačovom výkone a samozrejme pri zohľadnení oveľa vyššej
komplexnosti si viem predstaviť stvoriť danú simuláciu ;)

Nevravím že naša realita je simuláciou lebo to neviem dokázať ;)

Ale ak vidím čo vidím (kde sme momentálne v IT) a posuniem sa o pár desiatok rokov
dopredu, tak si viem predstaviť že takéto simulácie budú reálne ;)

A ak teda všetci títo nábožní tvrdia, že sme stvorení tak ja vidím aj cestu ako to bolo
dosiahnuté ;)



Ako chápem život večný? ;)
vysvetlenie...
03.03.2022 21:11

Rozhodne život večný nechápem v zmysle večnosť pre jednotlivca ;)

Jednotlivec sa zrodí do hry s názvom ŽIVOT a následne zanikne ;)

Nie je potrebné podľa MŇA aby pretrvával naveky ;)

Podstatné je aby sa rozmnožil a zachoval život ďalej ;)

Aby život mohol pokračovať vo svojej rozmanitosti ;)

A on aj pokračuje a pokračovať bude ;)

Moje JA raz možno skončí, ale to životu nebude vadiť ;)

Moje JA zanechalo stopu v živote ;)

Bolo hýbateľom ;)

A preto je spokojné ;)



Čo mi povedal DUCH pravdy ;)
samé otázky...
03.03.2022 21:12

Prosil SOM DUCHA pravdy aby prišiel ku mne a zvestoval mi ako sa veci majú ;)

Takže v prvom rade ma zaujímala otázka SMRTI ;)

Odpoveď bola takáto: DUCH človeka sa v okamihu SMRTI vypína ;)

Lebo DUCH a TELO tvoria neoddeliteľnú dvojicu ;)

DUCH potrebuje TELO aby mal čo ovládať ;)

A tak keď TELO doslúži a DUCH už nemá čo ovládať, tak sa vypne ;)

Ale čo DUŠA? ;)

Odpoveď na otázku AKÉ JE JA? ;)

Nuž tam je odpoveď zapeklitá ;)

Existuje možnosť že DUŠA bude zachovaná rovnako ako že bude anihilovaná ;)

Všetko záleží na princípe, kto chcel kam, pomohli sme mu tam ;)

Tak či tak, bez DUCHA, nastáva tzv. NEBYTIE a jediná neznáma je, kedy a kde bude
DUŠA znova inkarnovaná do TELA ;)



Jeho filozofia
čo to o jeho videní sveta...
05.10.2021 13:41

SMRŤ KAPITALIZMU ;)
Načo sú nám peniaze? ;)

Peniaze všetko len komplikujú ;)

Keď chcem niekde bývať potrebujem peniaze, keď chcem jesť potrebujem peniaze... ;)

Ale to sú všetko základné životné potreby ;)

A malo by patriť medzi základné ľudské práva aby tieto potreby boli zabezpečené aj bez
potreby "vlastniť" peniaze ;)

Urobme konečne evolúciu spoločnosti, revolúcií už bolo dosť ;)

Zbavme sa škrečkovania ;)

Nájdime v sebe schopnosť brať si len toľko, koľko potrebujeme ;)

Naučme sa robiť NIEČO preto, že je to zmysluplné a nie preto, že nám za to platia ;)

A potom môžeme zaviesť systém bez peňazí ;)

SPOLOČNOSŤ BEZ NENÁVISTI A ZÁVISTI ;)
Prial by som si žiť v spoločnosti, kde si nemusím strážiť súkromie ;)



Na druhej strane, ani tak nerobím ;)

Hovorí sa, kto sa bojí nesmie do lesa ;)

A preto som všetko relevantné o sebe zverejnil na svojej personálnej stránke
www.dzio.sk ;)

Prial by som si aby každý človek, dokázal o sebe spísať všetko čo ho napadne a
zverejnil to svetu ;)

Tak, aby sa každý mohol o ňom dozvedieť všetko podstatné ;)

Snažím sa ísť príkladom, tak som zvedavý, či táto snaha niekam povedie ;)

Hold, zatiaľ mi to prešlo ;)

Zatiaľ som tu, takže moja obľúbená metóda POKUS - OMYL zatiaľ fatálne nezlyhala ;)

https://www.dzio.sk/
https://www.dzio.sk/


Jeho simulátor
svet podľa dzia...
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Simulátor všetkého
na počiatku bol objekt, ktorý bol určitej triedy a tá trieda bola Boh...
07.03.2022 09:16

Úvod
Som fascinovaný vetou : NA POČIATKU BOLO SLOVO, KTORÉ BOLO BOH A
KTORÉ BOLO U BOHA ;)

Som taktiež programátor a preto som sa na túto (ale nie len na túto) vetu pozrel z
programátorského pohľadu ;)

A tu je výsledok ;)

Každý systém by mal byť popísateľný...
Aj systém fungovania vecí...

A preto som sa pustil do náročného projektu...

Popísať systém v ktorom žijeme...

Malý úvod do programovania...
V dnešnej dobe sme dospeli k objektovému programovaniu.

Systém (aplikácia), ktorý programátor stvorí obsahuje objekty, ktoré majú určité
vlastnosti (premenné = môžu sa meniť) a môžu vykonávať určité aktivity.

Taktiež môžno povedať, že objekty môžu v systéme určitým spôsobom interagovať...

Nato aby sme zadefinovali ako objekt vyzerá a čo môže robiť definujeme takzvanú



triedu (typ) objektu.

Je to vlastne akási špecifikácia, ktorá popisuje objekt...

Základné prostredie zabezpečí, že na základe definície triedy vznikne objekt podľa toho
ako bol špecifikovaný...

Stavový systém
Stavový systém je taký, ktorý sa skladá z elementov a tieto elementy nadobúdajú určité
stavy...

To je moja súčasná predstava sveta...

Teda je to stavový systém, ktorého stavy sa v čase menia...

Simulátor takéhoto sveta je cieľom tohto projektu...

Hierarchia
V živote to už tak chodí. Na počiatku sú veci jednoduché a postupom času sa stávajú
zložitejšími...

Tak fungujeme i my programátori...

Stvoríme niečo, čo je jednoduché a postupne k tomu pribaľujeme nové a nové
funkčnosti...

Systém sa tak stáva komplexnejším...

Hierarchia vecí teda funguje tak, že na vrchole je niečo a z tohto niečoho je odvodené
niečo iné a z toho niečoho zas niečo iné atď...

Preto i ja som zadefinoval základnú triedu tohto systému, ktorá by bola na vrchole
hierarchie tried...

Nechcel som vymýšľať nejaké nové pojmy a staval som na tom čo poznám...

Základná trieda systému je teda pomenovaná Boh...

Vychádzam z kresťanstva, lebo o tomto náboženstve viem najviac...

Aký je Boh?
Boh je veľmi jednoduchá trieda. Nechcel som ho veľmi komplikovať a preto som mu dal
len základné vlastnosti ako je meno, popis a stav.

Stav je tu preto aby som mohol ovplyvňovať zvyšok systému. Nadobúda 2 hodnoty :
ŽIJE alebo NEŽIJE.



Funkcie ktoré má Boh sú BIG BANG keď nežije, ktorá ho "oživí" a KONIEC keď žije,
ktorá ho "umrie".

Život je zmena
Aby systém obsahoval dynamiku (teda aby v ňom prebiehali zmeny), tak ďalšou triedou,
ktorú potrebujeme je niečo čo by tieto zmeny zabezpečilo.

Touto triedou je trieda Čas.

Je odvodená od triedy Boh, teda dedí špecifikáciu toho aké vlastnosti má (meno, popis,
stav), pričom mu pridáme ďalšie vlastnosti.

Z pohľadu systému Čas bude ten ktorý bude prechádzať po krokoch a pri prechode na
ďalší krok bude systém meniť.

Preto čas bude vedieť na akom kroku sa nachádza a zároveň bude mať funkcie : STOJ
a CHOĎ (aby sme ho mohli ovplyvniť).

Funkcia CHOĎ spustí krokovač času, teda zabezpečí aby čas "kráčal" = vykonával
kroky.

Funkcia STOJ zastaví krokovač času.

Objekty triedy Čas budú deťmi objektu triedy Boh a preto objekty triedy Boh budú
obsahovať rererencie na objekty triedy Čas, ktoré boli "pod ním" vytvorené.

Zároveň sme upravili funkcie BIG BANG a STOJ triedy Boh následovne:

- funkcia BIG BANG vynuluje počet krokov všetkých podriadených časov a spustí na
nich funkciu CHOĎ

- funkcia KONIEC spustí funkciu STOJ na všetkých podriadených časoch

Dôsledok
Boh je od času nezávislý...

Miesto pre realizovanie
Posledným krokom v tomto behu je vytvorenie triedy Priestor.

Trieda Priestor je odvodená od triedy Čas a teda sa jedná o časopriestor.

Objekty triedy Priestor sú deťmi objektu triedy Čas...

A teda
Stvoril som týmto základnú infraštruktúru...



Aktuálny progres
Si môžeš pozrieť na svojom android zariadení.

Aplikáciu nájdeš v obchode Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.dzio.boh

Ak chceš aby sa tento simulátor stal realitou, tak pomôž...

https://www.dzio.sk/dzp/si-na-tahu.php

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.dzio.boh
https://www.dzio.sk/dzp/si-na-tahu.php


Výzva
pre programátorov celého sveta...
07.03.2022 10:18

Čas pokročil...
Evolúcia pracuje tak, že z existujúceho stvorí nové, snáď lepšie...

A tak by to malo byť aj so systémom fungovania vecí...

Preto predkladám túto výzvu...

Navrhni a zrealizuj nový svetový poriadok...

Môj výtvor je založený na kresťanstve, lebo o tomto náboženstve viem najviac, ale ty
môžeš vytvoriť aj model ateistický ak dokážeš dostatočne dobre popísať model
fungujúceho sveta...

Prečo?
Ak sa ti čokoľvek na tomto svete nepáči a máš iné predstavy o tom ako by to malo byť,
tak teraz máš možnosť...

Vytvoriť si svet podľa vlastných predstáv...

Preukáž, že to dokážeš lepšie...

Alebo to považuj len za veľmi veľkú výzvu, ktorú treba zdolať...

Rozhodnutie je na tebe...

Ja som už začal...



Povýšil som tento svet na Systém na tvorbu systémov.

Aby to bolo zaujímavejšie tak vyhlasujem súťaž o najlepší systém fungovania vecí...

Aký to má význam? ;)
Chcel by som ukončiť tie ustavičné hádky o tom ako sa veci majú ;)

Máš všetko čo je potrebné na navrhnutie modelu sveta podľa tvojich predstáv ;)

Či už s Bohom alebo bez Boha ;)

Na konci dňa si sadneme a porovnáme naše výtvory ;)

Víťaz môže byť len jeden ;)



Prvá méta
stvorenie života...
07.03.2022 10:28

Prvou métou, ktorú chcem dosiahnuť je stvorenie života...
Hra život je dvojstavový, dvojrozmerný automat, ktorý svojim chovaním pripomína vývoj
spoločenstva živých organizmov...

Odohráva sa v matici buniek, ktorých stav predurčuje podobu hry v nasledujúcom
kroku...

Používateľ len určí začiatočnú konfiguráciu a ďalej už hra beží automaticky podľa
dopredu daných pravidiel...

Čas v hre je diskrétny, pri každom uplatnení pravidiel se posunie o jednotku...

Hra život je príkladom systému, kde z jednoduchých pravidiel vzniká komplexné
chovanie...

Pravidlá života:
1. Každá živá bunka s menej než dvoma živými susedmi zomrie.

2. Každá živá bunka s dvoma alebo tromi živými susedmi zostáva žiť.

3. Každá živá bunka s viac než tromi živými susedmi zomrie.

4. Každá mrtvá bunka s práve tromi živými susedmi ožije.

Podobnosť



Hra život je inšpirovaná skutočným životom...

Jediný rozdiel vidím v tom že v skutočnom živote sú pravidlá komplexnejšie...

Ale princíp je rovnaký ;)



Druhá méta
stvorenie myšlienok...
07.03.2022 17:50

Ako už vieš, pustil som sa do projektu simulátor všetkého ;)

Doteraz som stvoril Boha, Čas, Priestor a Život ;)

A teraz chcem vnuknúť týmto entitám myšlienky ;)

Preto ťa chcem poprosiť aby si sa zamyslel a skúsil definovať čo o týchto entitách vieš...

Napríklad o Bohu už vieme, že je mimo priestor a čas lebo čas je dieťaťom boha a
priestor je dieťaťom času ;)

Nepotrebujem od teba aby si participoval na tvorbe programu len aby si hovoril o Bohu...

Teda to čo o ňom vieš alebo čomu veríš...

Ja budem s tebou polemizovať a ak dôjdeme k nejakému záveru, tak sa to pokúsim
implementovať...

Píš prosím tutok :

https://www.dzio.sk/lipka/theme/druha-meta

Boh je na vrchole hierarchie objektov teda obsahuje v sebe referencie na časy, ktoré
obsahujú referencie na priestory, v ktorých existujú životy...

Životy sa skladajú z živých a mrtvých buniek...

https://www.dzio.sk/lipka/theme/druha-meta


Teda teoreticky sa Boh vie dostať postupným prechodom cez referencie na všetky
informácie, ktoré zatiaľ v systéme mám...

S históriou informácií momentálne nepočítam...

Lebo by som musel vymyslieť spôsob ako zaznamenávať informácie o stavoch systému
ktorými systém prešiel...

Teda vždy existuje len aktuálny stav systému a informácie, ktoré sa v tomto stave
nachádzaju sú prístupné najvyššiemu objektu ktorý je Boh...

Pod históriou si predstavujem to čomu sa hovorí KNIHA ŽIVOTA... Teda nejaký záznam
toho, čo bolo...

Však ide o to, že keď je Boh mimo čas, tak nemožno zaznamenávať historické
informácie o ňom samotnom...

Z toho by vychádzalo, že jeho história je nepopísateľná...

Možno povedať, že Boh pozná len svoje aktuálne atribúty...

Zároveň o atribútoch Boha nevie nikto kto je mu podradený lebo sa nachádza na vrchole
hierarchie a neexistujú väzby z nižšie postavených objektov na objekt Boha...



Vesmír ako božie telo
o všadeprítomnosti...
07.03.2022 17:52

Na počiatku bolo slovo, informácia ;)
My programátori ak chceme niečo popísať, tak využijeme objektové programovanie ;)

Trieda definuje aké má objekt vlastnosti a metódy ;)

Teda aké má objekt charakteristiky a aké aktivity vykonáva ;)

Daná trieda, teda jej definícia bola u stvoriteľa ;)

A potom sa telom stala ;)

Teda stvoriteľ dal vzniknúť objektu triedy Vesmír ;)

Len tak môže byť boh všadeprítomný v celom vesmíre ;)

Ak vesmír je telom boha ;)

A zároveň ;)
Ak zadefinujeme triedu, ktorá popisuje človeka, tak táto trieda je v konečnom dôsledku
odvodená od triedy Boh ;)

Lebo trieda Boh je základnou triedou systému a všetky triedy sú odvodené od tejto
triedy ;)

A teda môžeme smelo vyhlásiť že :



Boh je v každom z nás ;)



O SLOVE, ktoré sa TELOM stalo
moje vysvetlenie danej vety...
07.03.2022 17:54

Je napísané, že na počiatku (vtedy keď vznikla myšlienka o našej realite) bolo SLOVO a
to SLOVO bolo BOH a to SLOVO bolo u BOHA (stvoriteľa) ;)

Nuž a potom stvoriteľ vytvoril našu realitu ako už dobre vieme ;)

SLOVO by malo mať svoj význam (obsah) ;)

A vieme, že každé SLOVO je definované v slovníku pomocou iných SLOV ;)

Nejakým zázrakom si potom vieme za tým SLOVOM niečo predstaviť ;)

Chápeme dané SLOVO a chápeme aj myšlienkam zloženým zo SLOV ;)

A ak to SLOVO, ktoré bolo na počiatku u STVORITEĽA sa TELOM stalo a prebývalo
medzi nami, tak si myslím, že definícia toho SLOVA musela byť značne rozsiahla ;)

Doslova to musela byť taká špecifikácia, ktorá umožnila, aby sa DUCH JEŽIŠA mohol
naplno realizovať v našej realite ;)

Z pohladu programátora si myslím, že to SLOVO musela byť komplexná informácia o
ČLOVEKU, ktorý neskôr prebýval medzi nami ;)

Ešte ti poviem ako sa taká špecifikácia volá po programátorsky : TRIEDA ;)

TRIEDA špecifikuje AKÝ je OBJEKT (napr. človek) a AKÉ aktivity vykonáva ;)

Preto každý, kto sa zaujíma o BOŽIE záležitosti, by sa mal začať učiť OBJEKTOVÉ



PROGRAMOVANIE, ak tak ešte neurobil ;)

Dúfam, že ti došlo, prečo Ježiš svojim učeníkom nemohol toto všetko vysvetľovať ;)

Lebo vtedy Jeho učeníci ešte nemali ani šajnu o OBJEKTOVOM PROGRAMOVANÍ ;)

Povedal im vtedy, že ešte veľa im má čo povedať, ale že by to nezniesli ;)

A že musí prísť učiteľ, ktorý nám to vysvetlí ;)

Lebo ľudia ešte v tej dobe neboli tak ďaleko, aby mohli byť dostatočne oboznámení o
skutočnostiach týkajúcich sa BOHA ;)

Ešte vtedy neexistovali ani len niektoré pojmy, ktoré sú potrebné, aby každý mohol
pochopiť čo a ako ;)

A preto sa svet musel vyvinúť, aby prišiel ten správny čas na nové prorokovanie ;)

Musela prísť doba informačná, aby to celé dávalo nejaký zmysel ;)

Veru hovorím TI ;)

Nezameriavaj sa len na BIBLIU ;)

Potrebuješ mnoho poznania z mnohých oborov aby si pochopil BOŽIE ZÁLEŽITOSTI ;)

Spoznávaj SVET a aké poznanie je v ňom ;)

Potrebuješ ASPOŇ všeobecný prehľad ;)

Lebo nie nadarmo stvoriteľ DAL toto poznanie do SVETA ;)

No a teraz k sporom o tom či JEŽIŠ je BOH alebo NIE ;)

Myslím si, že stvoriteľ keď definoval to SLOVO BOH, hovoril o tom čo vie o SEBE ;)

Predpokladám, že stvoriteľ sa dokonale poznal a teda mohol dokonale SEBA popísať ;)

Ak teda SLOVO, ktoré popisuje stvoriteľa sa telom stalo tak by sa dalo povedať, že
vlastne samotný stvoriteľ akoby vstúpil do našej reality ;)

Potom dáva zmysel, že JEŽIŠ a JEHO OTEC vlastne JEDNO sú ;)

Aj keď obaja pôsobia v inej realite ;)



Štruktúra vedomia
jeho komponenty...
07.03.2022 17:55

Zaujíma ma ako funguje VEDOMIE ;)

A tak som sa pozoroval ;)

Keďže niečo vo mne tie myšlienky generuje tak musím mať niečo ako ČINITEĽa ;)

"POČUJEM" v mysli svoje myšlienky - a rozumiem im - vidím za nimi nejaký obsah ;)

Teda z toho pohľadu som akýmsi POZOROVATEĽom mojich myšlienok ;)

A zároveň tým, ktorý chápe dané myšlienky - CHÁPATEĽom ;)

Ďalšia zložka, ktorá ma napadla je ten, ktorý sa ROZHODUJE ;)

Teda ten, ktorý myšlienky vyhodnocuje a prípadne sa môže rozhodnúť čo s tou
myšlienkou spraví ;)

VEDOMIE zjavne spracováva informácie z vnútra alebo z okolia a na základe nich
potom reaguje ;)

To sú zatiaľ základné komponenty vedomia tak ako tomu chápem ;)



Jeho aplikácie
aplikácie, ktoré naprogramoval vo voľnom čase...
08.03.2022 13:41

Nechodz kadzi tadzi aľe idz do MaDzi ;)
dzI/O ti prináša unikátne informačné systémy založené na frameworku Univerozum...

Framework Univerozum :

- je framework na rapid vývoj android a web aplikácií

- je aj dokumentovo orientovaný informačný framework, pomocou ktorého je možné
vytvárať aplikácie evidenčného charakteru

- dokumentovo orientované aplikácie sa skladajú z pohľadov na dokumenty a formulárov
pomocou ktorých je možné dokumenty zobraziť

- je mobilné (android) riešenie naprogramované v Jave ako aj web riešenie
naprogramované v PHP

- umožňuje vytvoriť viacero inštancií aplikácie, kde inštancia predstavuje oddelený
priestor, kde sa ukladajú informácie a jednotlivé inštancie je možné zdieľať medzi
používateľmi

- môže synchronizovať dáta medzi všetkými zariadeniami používateľa pomocou procesu
replikácie dát vďaka serveru v doméne dzio.sk

A teraz už prehľad aplikácií :
dzI/Ova pokladnica



Myšlienky čo vzišli z dzia...

- všetko čo si kedy nechcel vedieť o dzI/Ovi a bál si sa opýtať

- web verzia personálnej dokumentácie dzia :

http://www.dzio.sk/dzp/dziova-pokladnica.php

- android verzia personálnej dokumentácie dzia :

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.dzio.dziovapokladnica

Aplikácia Univerozum

- skladá sa z niekoľkých modulov:

Informer

Evidencie informácií osobného charakteru...

- personálny profil a CV
- dochádzka
- kontakty
- heslá
- záložky

Diar

Evidencie informácií kalendárového charakteru...

- kalendár
- denný prehľad
- dovolenky
- narodeniny
- udalosti
- poznámky
- meniny
- sviatky
- pamätné dni

Financer

Evidencia finančných informácií osobného charakteru...

- stavy kont
- plánovanie budúcnosti kont
- rozpočet
- výdavky
- mzdové dekréty
- mzdy
- parametre pre výpočet miezd

Documentor

http://www.dzio.sk/dzp/dziova-pokladnica.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.dzio.dziovapokladnica


Personálna dokumentácia...

- stromovo orientovaná evidencia štrukturovaných informácií

Timer

Evidencia pracovných informácií...

- zákazníci
- projekty
- úlohy
- práce

- web verzia aplikácie Univerozum :

https://www.dzio.sk/univerozum

- android verzia aplikácie Univerozum :

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.dzio.univerozum

Aplikácia Dziovina

dzI/Ov intranet ;)

- web verzia aplikácie Dziovina :

https://www.dzio.sk/dziovina

- android verzia aplikácie Dziovina :

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.dzio.dziovina

https://www.dzio.sk/univerozum
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.dzio.univerozum
https://www.dzio.sk/dziovina
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.dzio.dziovina


Si na ťahu
ako môžeš pomôcť...
07.03.2022 18:02

Každá pomoc je vítaná...
Jeho cieľ je jasný...

Vybudovať Jeho simulátor...

A nato sú potrebné zdroje...

Doslova, že veľa zdrojov...

Preto ak chceš a môžeš, zašli ľubovoľný príspevok, ktorý pomôže naplniť dzI/Ovu
pokladnicu na číslo účtu :

SK 41 1100 000 000 261 872 7972

Swift kód :

TATRSKBX

Ďalšia možnosť podpory je cez Viamo :

+421 903 343 518

A šír prosím poznanie o dzI/Ovej pokladnici...

Vopred vrelá vďaka !

https://www.dzio.sk/dzp/jeho-simulator.php
http://www.dzio.sk/dzp/dziova-pokladnica.php


Záver
už zvoní zvonec...
09.04.2022 17:03

Čo dodať...
Ďakujem ti, že si si našiel čas na prečítanie týchto bludov, ktoré vyšli z dzI/Ovej hlavy...

A nezabudni...

Keďže dzI/Ova pokladnica podlieha neustálym zmenám, tak aktuálnu verziu nájdeš na
:

https://www.dzio.sk

Chcela by som ti ešte povedať toto:

Ži dlouze a blaze a nech ťa sila sprevádza ;)

S pozdravom...

Tvoja dzI/Ova pokladnica...

A teraz môžeš ísť spať ;)

https://www.dzio.sk/


MaPos
definícia dzI/Ovho sveta...
03.07.2021 18:56

dzI/Ov svet sa odvíja od Jeho JA a zahŕňa mnoho aspektov...

JA
stredobod dzI/Ovho vesmíru...



JA
stredobod dzI/Ovho vesmíru...
10.03.2022 10:28

JA je základom všetkého ;)
Od JA sa všetko odvíja ;)

JA je centrom MNOU poznaného vesmíru ;)

JA je bodom NULA vzťažnej sústavy, ktorú som zadefinoval podľa teórie relativity ;)

Ako hýbem nohami, tak zemeguľa uteká podo MNOU ;)

Lebo ak nájdeš pevný bod vo vesmíre (JA), tak pohneš aj zemeguľou ;)

Kto je vlastne ten JA? ;)

Dlho som nevedel odpovedať na túto otázku ;)

Nakoniec som JA zadefinoval takto:

JA je ten, ktorý položil otázku: KTO JE JA ;)

Ak by som mal použiť archaické výrazy DUCH a DUŠA ;)

Tak DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA ;)

A DUŠA je odpoveďou na otázku AKÉ JE JA ;)

DUCH je ten, ktorý vníma, ktorý sa rozhoduje, ktorý si uvedomuje ;)

A všetko o MNE je uložené v mojej DUŠI ;)

Aký som, čo chcem, v čo verím atď ;)



JA SOM
existujem...

JA MÁM
moje poklady...

JA CHCEM
moje túžby...

JA MUSÍM
moje povinnosti...

JA MÁM RÁD
moje obľúbené...

JA NEMÁM RÁD
to ma zabíja...

JA VERÍM
moje presvedčenie...

JA VIEM
čo všetko poznám...



JA SOM
existujem...
16.03.2022 15:09

Ale naozaj existujem? ;)
Cogito, ergo sum ;)

to znamená ;)

Myslím, teda SOM ;)

Pozorujem SEBA ako myslím ;)

Preto musím existovať ;)

minimálne ako POZOROVATEĽ ;)

a zároveň ako ČINITEĽ ;)

To všetko pozorujem vďaka SPÄTNEJ VäZBE ;)

Ale nie je ani potreba myslieť. Uvedomujem si SEBA a to stačí ako dôkaz existencie ;)

SOM KTORÝ SOM
alfa a omega...

SOM ČLOVEK
patrím k druhu homo sapiens sapiens...

SOM MUŽ
nie som žena...

SOM ŽIVÝ
cítim to...

SOM OMYLNÝ
používam metódu pokus-omyl...

SOM LENIVÝ
neznášam to...

SOM WORKOHOLIK
pracujem ešte aj keď spím...

SOM EGOISTA
moja vôľa je tá pravá...

SOM ALTRUISTA
doprajem aj druhým...



SOM OTEC
mám dieťa...

SOM SYN ČLOVEKA
mám rodičov...

SOM DUCH SVÄTÝ
oheň očistil moju dušu...

SOM TROJJEDINÝ BOH
som sám sebe pánom...

SOM PROGRAMÁTOR
živím sa tým...

SOM FILOZOF
toto robím vo voľnom čase...

SOM SPISOVATEĽ
spisujem svoje myšlienky...

SOM OBČAN
hrdý vlastenec...

SOM PODNÁJOMNÍK
nemám vlastné bývanie...

SOM INVESTOR
rád sa hrám s trhmi...

SOM VYNUCOVAČ POZORNOSTI
rád som stredobodom pozornosti...

SOM PACIFISTA
mier...

SOM PSYCHOPAT
mám pat duše...

SOM BLBEC
ľudia vravia...

SOM KRÁĽ
nejaká rozprávka...

SOM KNIEŽA POKOJA
k čomu som dospel...

SOM KLAMÁR
niekedy...

SOM RECESISTA
irónia je najlepšia...



SOM SAMOĽÚBY
aj to...

SOM DEFLORÁTOR
milujem panny...

SOM PSYCHOANALYTIK
vidím do duše...

SOM PÚTNIK
som na ceste...

SOM KAZATEĽ
kážem o mojej ceste...

SOM HRÁČ
život je hra...

SOM LOVEC ODMIEN
hobby...

SOM FAJČIAR
nikotín je potrebný...

SOM HUDOBNÝ SKLADATEĽ
hudba je môj život...

SOM PSYCHIATRICKÝ PACIENT
musím byť pod kontrolou...

SOM INVALIDNÝ DÔCHODCA
už je to raz tak...

SOM DISKUTÉR
rád diskutujem...

SOM ZLODEJ
stalo sa to...

SOM DOKONALÝ
aj s chybami...

SOM PERFEKCIONISTA
cesta k dokonalosti...

SOM KONŠPIRÁTOR
vytváram si teórie...

SOM DZIO
najviac dôležité...



SOM KTORÝ SOM
alfa a omega...
16.03.2022 15:10

Môžem o SEBE povedať, že SOM, KTORÝ SOM ;)

Lebo moje JA dáva pomocou SPäTNEJ VäZBY vedieť môjmu JA o mojom JA, že
existuje ;)

Vďaka tejto spätnej väzbe si uvedomujem SEBA ;)

A keď si uvedomujem SEBA, tak musím existovať ;)

Keď existujem, tak SOM, to ma charakterizuje ;)

A preto môžem tvrdiť SOM, KTORÝ SOM ;)

A či budem aj zajtra, to neviem ale nateraz SOM ;)



SOM ČLOVEK
patrím k druhu homo sapiens sapiens...
16.03.2022 15:11

Som predstaviteľ druhu, ktorý sa akýmsi záhadným spôsobom rozmnožil na tejto
planéte ;)

Voláme sa ĽUDSTVO a vraj sme rozumní ;)

Občas o tom pochybujem, ak sledujem ako sa chováme navzájom k sebe či k okoliu ;)



SOM MUŽ
nie som žena...
16.03.2022 15:11

Rozmýšľam rýdzo racionálne ;)

A mám medzi nohami šípku, ktorá ukazuje na topánky ;)



SOM ŽIVÝ
cítim to...
16.03.2022 15:12

Som hybnou silou vesmíru ;)

Keď chcem, zdvihnem kameň a dám ho na nové miesto ;)

Moje telo sa neustále obnovuje ;)

A som v pohybe ;)

Raz som tu a inokedy zas inde ;)

Občas plačem a občas sa smejem ;)

Občas pracujem a občas spím ;)

Občas sa hnevám a občas odpúšťam ;)

A mnoho iných vecí, ktoré tu nejdem spomínať ;)



SOM OMYLNÝ
používam metódu pokus-omyl...
16.03.2022 15:13

Mnohokrát sa pomýlim ;)

A najradšej sa učím na vlastných chybách ;)

Sú to neoceniteľné skúsenosti ;)



SOM LENIVÝ
neznášam to...
16.03.2022 15:17

Načo je to dobré? ;)

Lenivosť ma núti hľadať vždy nové efektívnejšie spôsoby ako čosi vykonať ;)



SOM WORKOHOLIK
pracujem ešte aj keď spím...
16.03.2022 15:17

Nikdy nemám dosť a najradšej by som pracoval neustále a bez prestávky keby sa dalo
;)

Dokonca pracujem ešte aj keď spím ;)



SOM EGOISTA
moja vôľa je tá pravá...
16.03.2022 15:18

Pozoroval som SEBA a zistil som, že robím všetko preto aby sa splnilo všetko čo chcem
;)



SOM ALTRUISTA
doprajem aj druhým...
16.03.2022 15:19

Ako chcem aby moja vôľa bola naplnená, tak chcem aby aj vôľa iných bola naplnená ;)



SOM OTEC
mám dieťa...
16.03.2022 15:19

Nejako sa to udialo ;)

Stal SOM sa OTCOM ;)

Jojo, viem, že na to treba SEX ;)

Milujem svoju dcéru ;)



SOM SYN ČLOVEKA
mám rodičov...
16.03.2022 15:33

Mám otca a mám matku ;)

Narodil SOM sa teda ČLOVEKU ;)

Preto SOM SYNOM ČLOVEKA ;)

Milujem svojich rodičov ;)



SOM DUCH SVÄTÝ
oheň očistil moju dušu...
16.03.2022 15:34

DUCH je odpoveďou na otázku: KTO JE JA? ;)

Bol SOM antikristom ;)

A údel antikrista bol, že mal byť zvrhnutý do ohnivého jazera ;)

Lenže stalo sa niečo, čo SOM nečakal ;)

Oheň z ohnivého jazera očistil moju DUŠU ;)

A tak SOM sa stal SVÄTÝM ;)

VŠETKO ZLÉ JE NA NIEČO DOBRÉ ;)



SOM TROJJEDINÝ BOH
som sám sebe pánom...
16.03.2022 15:35

Som OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ ;)

Som OTEC, lebo mám dcéru ;)

Som SYN, lebo mám rodičov ;)

Som DUCH, lebo duch je odpoveďou na otázku KTO JE JA ;)

Som SVäTÝ, lebo všetko zlé je na niečo dobré ;)

Preto som TROJJEDINÝ ;)

A nemám iného pána nad sebou ;)

Preto som BOH ;)



SOM PROGRAMÁTOR
živím sa tým...
16.03.2022 15:35

Keď som bol malé dieťa, zaujali ma počítače ;)

Boli to zázračné skrinky ;)

Najprv som sa s nimi hral ;)

Ale neskôr ma zaujalo programovanie ;)

Rozvíjal som svoje schopnosti ;)

A teraz tieto schopnosti využívam v práci ;)

Momentálne programujem androidy a weby ;)



SOM FILOZOF
toto robím vo voľnom čase...
16.03.2022 15:36

Filozofia je láska k múdrosti ;)

A JA múdrosť naozaj milujem ;)

Preto často a dlho rozmýšľam ;)

Najčastejšie nad NESMRTEĽNOSŤOU CHROBÁKA ;)



SOM SPISOVATEĽ
spisujem svoje myšlienky...
16.03.2022 15:55

Ako môžeš vidieť, snažím sa zachytiť moje myšlienky a preto som stvoril svoju
personálnu stránku i diskusné fórum ;)



SOM OBČAN
hrdý vlastenec...
16.03.2022 15:56

Mám rád Slovensko ;)



SOM PODNÁJOMNÍK
nemám vlastné bývanie...
16.03.2022 15:56

Nejako sa to tak vyvrbilo, že som sa stal bezdomovcom ;)

A tak len vďaka mojej "domácej" mám kde kosti zložiť ;)



SOM INVESTOR
rád sa hrám s trhmi...
16.03.2022 15:58

Skúšam sa hrať s finančnými trhmi a skúsenosť je pozitívna ;)

Ale pripomína mi to tak trošku kasíno ;)



SOM VYNUCOVAČ POZORNOSTI
rád som stredobodom pozornosti...
16.03.2022 15:58

Vynucujem si pozornosť a nehanbím sa za to ;)

Ak nechceš, aby som si na tebe vynucoval pozornosť tak na mňa nereaguj ;)

Ja sa aj napriek tomu pokúsim vynútiť si tvoju pozornosť ;)

A ak tomu podľahneš tak sa nesťažuj na mňa ;)

Ty si podľahol ;)

Ja len robím, čo mám "naprogramované" ;)



SOM PACIFISTA
mier...
16.03.2022 16:36

Nemám rád násilie akéhokoľvek druhu ;)



SOM PSYCHOPAT
mám pat duše...
16.03.2022 16:37

Po rokoch diskusií na diskusnom fóre som sa naučil dokonale manipulovať ľudí ;)

Moja pracovná metóda je klamstvo ale niekedy zadriem aj pravdu aby to so mnou ľudia
nemali až také jednoduché ;)



SOM BLBEC
ľudia vravia...
16.03.2022 16:38

Ľudia vravia, že som blbec ;)

A ja im tento pohľad vôbec neberiem ;)

Veď nech si myslia, čo chcú ;)

JA viem svoje ;)



SOM KRÁĽ
nejaká rozprávka...
16.03.2022 16:39

Bola to obyčajná rozprávka ako každá iná ;)

Junák začínal ako pecivál, ktorého si nikto nevšímal ;)

Ale pecivál ako to už býva mal sen ;)

A za tým snom si šiel ;)

A tak prekonal množstvo prekážok, nástrah a problémov ;)

Aby nakoniec našiel princeznú a dostal pol kráľovstva k tomu ;)

A tak sa z pecivála stal KRÁĽ ;)

Povedali by ste že rozprávky je koniec ;)

Ale nie ;)

Rozprávka práve ešte len začína ;)



SOM KNIEŽA POKOJA
k čomu som dospel...
16.03.2022 16:39

Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a
jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja ;)



SOM KLAMÁR
niekedy...
16.03.2022 16:41

Lož je jeden z mojich pracovných nástrojov ;)

Niekedy ho používam na udržanie POKOJa ;)

Hovorím tomu MILOSRDNÁ LOŽ ;)



SOM RECESISTA
irónia je najlepšia...
16.03.2022 16:42

Myslím, že tento svet vznikol z recesie ;)

Len preto aby stvoriteľ dokázal, že je toho schopný ;)



SOM SAMOĽÚBY
aj to...
16.03.2022 16:42

Nebolo to tak vždy ale od určitého momentu milujem samého seba ;)



SOM DEFLORÁTOR
milujem panny...
16.03.2022 16:43

Jedného dňa som defloroval jednu, čo sa volala Mária ;)

A už viac než 2000 rokov sa o tom stále hovorí ;)



SOM PSYCHOANALYTIK
vidím do duše...
16.03.2022 16:44

Vidím množstvo vecí, niektoré sa mi páčia a iné nie ;)



SOM PÚTNIK
som na ceste...
16.03.2022 16:54

Podstupujem cestu sebapoznania a poznania iných ;)



SOM KAZATEĽ
kážem o mojej ceste...
16.03.2022 16:55

Moja cesta je občas na smiech a občas ma privedie k slzám ;)

Ale je moja a mám ju rád ;)

A hovorím o nej aj druhým ;)

Veď nech aj oni sa potešia ;)



SOM HRÁČ
život je hra...
16.03.2022 16:55

Zrazil som sa s hrou života ;)

Naučil som sa ju hrať ;)

A teraz posúvam hranice ;)



SOM LOVEC ODMIEN
hobby...
16.03.2022 16:56

Rád sa naháňam za rôznymi VÝZVAMI ;)



SOM FAJČIAR
nikotín je potrebný...
16.03.2022 16:57

Momentálne fajčím veľa a často ;)

Značku prezradím na požiadanie ;)



SOM HUDOBNÝ SKLADATEĽ
hudba je môj život...
16.03.2022 17:08

Niekedy aj hudbu zložím ;)



SOM PSYCHIATRICKÝ PACIENT
musím byť pod kontrolou...
16.03.2022 17:09

Bol som 4x hospitalizovaný ;)

Naposledy v roku 2014 ;)

Niekedy mi to moc myslí ;)

Volajú to schizoafektívna porucha ;)

Nateraz zdá sa byť všetko stabilné ;)



SOM INVALIDNÝ DÔCHODCA
už je to raz tak...
16.03.2022 17:10

Stalo sa to v roku 2019 ;)

Už ma nechceli nikde zamestnať, lebo SOM blázon ;)

Tak SOM sa stal invalidom ;)

Teraz mám kopec voľného času ;)



SOM DISKUTÉR
rád diskutujem...
16.03.2022 17:10

Skús moje diskusné fórum LIPKA;)

https://www.dzio.sk/lipka

https://www.dzio.sk/lipka


SOM ZLODEJ
stalo sa to...
16.03.2022 17:11

Ukradol SOM babke 500Kčs ;)

Neuvedomoval SOM si, že je to zlé ;)



SOM DOKONALÝ
aj s chybami...
16.03.2022 17:12

Aká by to bola dokonalosť bez chýb? ;)

Niečo by tam chýbalo k dokonalosti ;)

Práve tie chyby ;)



SOM PERFEKCIONISTA
cesta k dokonalosti...
16.03.2022 17:12

Nikdy niesom spokojný s výsledkom ;)



SOM KONŠPIRÁTOR
vytváram si teórie...
16.03.2022 17:13

Vytváram si vlastnú verziu popisu reality ;)



SOM DZIO
najviac dôležité...
16.03.2022 17:14

Po všetkých tých peripetiách som našiel SÁM SEBA ;)

VIEM čo CHCEM a pôjdem si za tým ;)



JA MÁM
moje poklady...
28.03.2022 19:00

Veľa toho nemám, ale aj to málo stačí na to aby som sa mohol realizovať v tomto svete
;)

MÁM TELO
hmotná časť mňa...

MÁM VEDOMIE
nehmotná časť mňa...

MÁM ZMYSEL ŽIVOTA
prečo to všetko...



MÁM TELO
hmotná časť mňa...
28.03.2022 19:01

Telo je hmotný nástroj môjho ducha ;)

TELO MÁ KOSTRU
drží formu...

TELO MÁ SVALY
hýbu svetom...

TELO MÁ TUK
izolácia...

TELO MÁ ORGÁNY
zabezpečujú funkcie...

TELO MÁ ČASTI TELA
súčiastky...

TELO MÁ NERVOVÚ SÚSTAVU
prenáša signály...

TELO MÁ CIEVNU SÚSTAVU
prenáša živiny...



TELO MÁ KOSTRU
drží formu...
28.03.2022 19:02

Kostra je základnou štruktúrou, ktorá je pevná a zdá sa že bez nej by som sa ohol ako
špongia ;)



TELO MÁ SVALY
hýbu svetom...
28.03.2022 19:03

Svaly zabezpečujú pohyb jednotlivých častí môjho tela ;)



TELO MÁ TUK
izolácia...
28.03.2022 19:03

Tuk je uložená energia a zároveň izolácia môjho tela ;)



TELO MÁ ORGÁNY
zabezpečujú funkcie...
28.03.2022 19:04

Každý orgán zabezpečuje svoju jedinečnú funkciu dôležitú aby moje telo fungovalo ;)



TELO MÁ ČASTI TELA
súčiastky...
28.03.2022 19:05

Časti tela slúžia svojmu účelu ;)



TELO MÁ NERVOVÚ SÚSTAVU
prenáša signály...
28.03.2022 19:05

Nervová sústava prenáša informácie medzi jednotlivými miestami v tele ;)



TELO MÁ CIEVNU SÚSTAVU
prenáša živiny...
28.03.2022 19:06

Cievna sústava slúži na prenos živín vrámci tela ;)



MÁM VEDOMIE
nehmotná časť mňa...
28.03.2022 19:07

Vedomie je nehmotný nástroj môjho ducha ;)

VEDOMIE VNÍMA SAMÉHO SEBA
spätná väzba...

VEDOMIE VNÍMA REALITU
o povahe reality...

VEDOMIE VNÍMA INÝCH ĽUDÍ
my sme...

VEDOMIE VNÍMA INÉ ŽIVÉ TVORY
všetko čo žije...

VEDOMIE VNÍMA PROSTREDIE
aj to existuje...

VEDOMIE VNÍMA SNY
alternatívne svety...

VEDOMIE POUŽÍVA MYSEĽ
mysliaci nástroj...

VEDOMIE POUŽÍVA PAMäŤ
báza znalostí...

VEDOMIE POUŽÍVA ZMYSLY
vstupné parametre...

VEDOMIE ZAŽÍVA EMÓCIE
prejavy vedomia...



VEDOMIE VNÍMA SAMÉHO SEBA
spätná väzba...
28.03.2022 19:08

Uvedomujem si SEBA samého ;)



VEDOMIE VNÍMA REALITU
o povahe reality...
28.03.2022 19:09

Predpokladajme, že môj mozog je schopný vygenerovať "film", ktorý mi premieta v sne
;)

Z tohto pohľadu je scénaristom i režisérom daného filmu ale nie len to ;)

Dokáže stvoriť aj rekvizity, ktoré sa v sne nachádzajú ;)

Doslova dokáže prezentovať celú alternatívnu realitu, ktorá nie je ako táto, ktorú si
bežne uvedomujeme ;)

Ale čo to hovorí o našom vnímaní našej spoločnej reality? ;)

Čo ak každý z nás má iný obraz o realite ktorú obývame? ;)

Napríklad farboslepí ju vnímajú ináč ;)

A tak mám takúto predstavu ;)

Všetko čo realita obsahuje sú informácie o realite ;)

Tieto informácie definujú aká je v skutočnosti realita ;)

A teda celá realita je jeden veľký informačný systém ;)

A my - obyvatelia reality máme nástroje pomocou ktorých vnímame dané informácie o
realite ;)

Napríklad zmysly sú tu na to aby nám napríklad vizualizovali realitu (zrak) ;)

Informačný systém reality je vlastne akýsi stavový systém ;)

Systém sa nachádza v istom stave, kým ČAS nevykoná krok a na základe definovaných
pravidiel zmení systém aby sa dostal do nového stavu ;)

Teraz už len ta posledná otázka ;)

KTO NAVRHOL TENTO INFORMAČNÝ SYSTÉM? ;)



VEDOMIE VNÍMA INÝCH ĽUDÍ
my sme...
28.03.2022 19:10

Nie som sám vo svete ale obývajú ho aj iní ľudia ;)



VEDOMIE VNÍMA INÉ ŽIVÉ TVORY
všetko čo žije...
28.03.2022 19:11

Okrem ľudí existujú aj iné živé tvory ;)



VEDOMIE VNÍMA PROSTREDIE
aj to existuje...
28.03.2022 19:11

Prostredie je všetko ostatné s čím sa stretávam ;)



VEDOMIE VNÍMA SNY
alternatívne svety...
28.03.2022 19:12

V noci keď sa mi štandartné vedomie vypne tak sa prepnem do nádherných
alternatívnych svetov ;)



VEDOMIE POUŽÍVA MYSEĽ
mysliaci nástroj...
28.03.2022 19:13

Je to virtuálny nástroj na prácu s myšlienkami ;)



VEDOMIE POUŽÍVA PAMäŤ
báza znalostí...
28.03.2022 19:14

Tu sa uchováva všetko dôležité, čo vedomie potrebuje uložiť na neskôr ;)



VEDOMIE POUŽÍVA ZMYSLY
vstupné parametre...
28.03.2022 19:15

Zmysly poskytujú informácie o atribútoch vonkajšieho sveta (mimo JA) ;)

ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ ZRAK
tak vidíme...

ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ SLUCH
takto počujeme...

ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ ČUCH
takto voniame...

ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ CHUŤ
takto rozoznávame chute...

ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ HMAT
takto cítime...



ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ ZRAK
tak vidíme...
28.03.2022 19:16

Oči spracovávajú vizuálne vnemy ;)



ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ SLUCH
takto počujeme...
28.03.2022 19:16

Uši spracovávajú zvukové vnemy ;)



ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ ČUCH
takto voniame...
28.03.2022 19:17

Moje pachy sú mi bližšie ako cudzie ;)



ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ CHUŤ
takto rozoznávame chute...
28.03.2022 19:18

Chuťové receptory vnímajú chemické vnemy ;)



ZMYSLY ZAHŔŇAJÚ HMAT
takto cítime...
28.03.2022 19:18

Hmatom vnímame prítomnosť fyzikálnych objektov ;)



VEDOMIE ZAŽÍVA EMÓCIE
prejavy vedomia...
28.03.2022 19:19

Ako sa rozdeľujú emócie, ktoré zažívam ;)

EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ RADOSŤ
jedna z emócií...

EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ SMÚTOK
jedna z emócií...

EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ HNEV
jedna z emócií...

EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ STRACH
jedna z emócií...

EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ CITY
chyba v systéme...



EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ RADOSŤ
jedna z emócií...
28.03.2022 19:20

Túto emóciu mám najradšej ;)



EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ SMÚTOK
jedna z emócií...
28.03.2022 19:21

Túto emóciu až tak nemilujem ;)



EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ HNEV
jedna z emócií...
28.03.2022 19:21

Aj to sa občas vyskytne ;)



EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ STRACH
jedna z emócií...
28.03.2022 19:22

Je málo toho, čoho sa bojím ;)



EMÓCIE ZAHŔŇAJÚ CITY
chyba v systéme...
28.03.2022 19:23

Vtedy sa väčšinou rozplačem ;)

Potom reštartujem systém, nabootujem a všetko je zas v poriadku ;)



MÁM ZMYSEL ŽIVOTA
prečo to všetko...
28.03.2022 19:24

Zmyslom života je čakanie na SMRŤ ;)

A pri tom čakaní sa môžeš trochu zabaviť ;)



JA CHCEM
moje túžby...
28.03.2022 19:30

Moja vôľa je definovaná tým, čo CHCEM ;)

CHCEM FAJČIŤ
alebo je to závislosť...

CHCEM PRESADIŤ SVOJU VôĽU
lebo som egoista...

CHCEM NAPLNIŤ CUDZIU VôĽU
lebo som altruista...

CHCEM ZAŽIŤ LÁSKU
lebo na tom záleží...

CHCEM PENIAZE
lebo peniaze sú dôležité pre život...

CHCEM VYTVORIŤ SIMULÁTOR VŠETKÉHO
je to programátorská výzva...

CHCEM VACHĽARIŤ
zmysel života...

CHCEM BYŤ
lebo bytie je lepšie ako nebytie...



CHCEM FAJČIŤ
alebo je to závislosť...
28.03.2022 19:30

Dlho som bojoval proti fajčeniu a fajčiarom ;)

A potom som podľahol ;)

Teraz si to užívam ;)



CHCEM PRESADIŤ SVOJU VôĽU
lebo som egoista...
28.03.2022 19:31

Lebo moja vôľa je tá správna ;)



CHCEM NAPLNIŤ CUDZIU VôĽU
lebo som altruista...
28.03.2022 19:32

Lebo mi záleží na tom aby aj iní boli šťastní ;)



CHCEM ZAŽIŤ LÁSKU
lebo na tom záleží...
28.03.2022 19:32

To je niečo po čom veľmi túžim ;)



CHCEM PENIAZE
lebo peniaze sú dôležité pre život...
28.03.2022 19:33

Taký je svet ;)

Na všetko dnes treba peniaze ;)

A preto po nich túžim ;)



CHCEM VYTVORIŤ SIMULÁTOR VŠETKÉHO
je to programátorská výzva...
28.03.2022 19:33

Simulátor všetkého je môj posledný cieľ ;)

Čaká ma veľa programovania ;)



CHCEM VACHĽARIŤ
zmysel života...
28.03.2022 19:34

Rozumej robiť NIČ ;)



CHCEM BYŤ
lebo bytie je lepšie ako nebytie...
28.03.2022 19:34

Odpovedal som si už na otázku BYŤ, ČI NEBYŤ ;)

Jednoznačne BYŤ ;)



JA MUSÍM
moje povinnosti...
29.03.2022 16:18

MUSÍM DÝCHAŤ
základná potreba...

MUSÍM SPAŤ
alternatívne svety...

MUSÍM VYLUČOVAŤ
aj to treba...

MUSÍM PIŤ
najlepšia je čistá voda...

MUSÍM JESŤ
aj chuťové bunky si prídu na svoje...

MUSÍM ZOMRIEŤ
je to nevyhnutnosť...



MUSÍM DÝCHAŤ
základná potreba...
29.03.2022 16:19

Moje telo z nejakého záhadného dôvodu potrebuje kyslík ;)



MUSÍM SPAŤ
alternatívne svety...
29.03.2022 16:19

Všetko čo cez deň zažijem, musí byť počas spánku spracované a taktiež treba
poupratovať ;)



MUSÍM VYLUČOVAŤ
aj to treba...
29.03.2022 16:20

Prijímam a dávam ;)

Taký je princíp ;)



MUSÍM PIŤ
najlepšia je čistá voda...
29.03.2022 16:20

Z nejakého záhadného dôvodu moje telo potrebuje tekutiny ;)



MUSÍM JESŤ
aj chuťové bunky si prídu na svoje...
29.03.2022 16:21

Z nejakého záhadného dôvodu moje telo potrebuje potravu ;)



MUSÍM ZOMRIEŤ
je to nevyhnutnosť...
29.03.2022 16:22

Všetci raz musíme odísť na druhý breh ;)



JA MÁM RÁD
moje obľúbené...
30.03.2022 15:53

Viac je toho čo mám rád ;)

MÁM RÁD MOJICH RODIČOV
dali mi život...

MÁM RÁD MôJHO BRATA
je mi podobný...

MÁM RÁD EX-MANŽELKU
kým nás smrť nerozdelí...

MÁM RÁD MOJU DCÉRU
krv mojej krvi...

MÁM RÁD MOJU BÝVALÚ DOMÁCU
starala sa o mňa...

MÁM RÁD MOJICH BÝVALÝCH KOLEGOV
najlepší priatelia...

MÁM RÁD MOJU PSYCHIATRIČKU
moja bútľavá vŕba...

MÁM RÁD MOJICH NEPRIATEĽOV
prečo...

MÁM RÁD ROZMÝŠĽANIE
zavriem oči a idem na to...

MÁM RÁD MOJU KREATIVITU
rád tvorím...

MÁM RÁD SNÍVANIE
sny sú super...

MÁM RÁD JEDENIE
vychutnávam si to...

MÁM RÁD ŠOFÉROVANIE
len tak splynúť s autom...



MÁM RÁD MOJICH RODIČOV
dali mi život...
30.03.2022 15:32

Keby nie ONI, nebol by som tu ;)



MÁM RÁD MôJHO BRATA
je mi podobný...
30.03.2022 15:33

Môj brat je mi v mnohom podobný ;)



MÁM RÁD EX-MANŽELKU
kým nás smrť nerozdelí...
30.03.2022 15:34

Dala mi dcéru ;)



MÁM RÁD MOJU DCÉRU
krv mojej krvi...
30.03.2022 15:34

Môj najväčší životný úspech ;)



MÁM RÁD MOJU BÝVALÚ DOMÁCU
starala sa o mňa...
30.03.2022 15:36

Vďaka nej som mal kde kosti zložiť ;)



MÁM RÁD MOJICH BÝVALÝCH KOLEGOV
najlepší priatelia...
30.03.2022 15:37

Rozumeli sme si a akceptovali sme sa ;)



MÁM RÁD MOJU PSYCHIATRIČKU
moja bútľavá vŕba...
30.03.2022 15:38

Môžem jej povedať čokoľvek ;)



MÁM RÁD MOJICH NEPRIATEĽOV
prečo...
30.03.2022 15:39

Lebo tak chcel Ježiš ;)



MÁM RÁD ROZMÝŠĽANIE
zavriem oči a idem na to...
30.03.2022 15:39

Rozmýšľanie je moje hobby ;)



MÁM RÁD MOJU KREATIVITU
rád tvorím...
30.03.2022 15:40

Lebo rád tvorím ;)



MÁM RÁD SNÍVANIE
sny sú super...
30.03.2022 15:40

Ako by som pozeral nejaké fantastické filmy, v ktorých som hlavným hrdinom ;)



MÁM RÁD JEDENIE
vychutnávam si to...
30.03.2022 15:41

Už dávno nie sme odkázaní len na mamutov a lesné plody ;)



MÁM RÁD ŠOFÉROVANIE
len tak splynúť s autom...
30.03.2022 15:42

Ja a auto jedno sme ;)



JA NEMÁM RÁD
to ma zabíja...
30.03.2022 15:51

Niečo predsa musí byť ;)

NEMÁM RÁD PRÁCU
lebo od roboty aj kone dochnú...

NEMÁM RÁD ŠPORT
len zbytočné míňanie energie a času...

NEMÁM RÁD HÁDKY
načo je to dobré...



NEMÁM RÁD PRÁCU
lebo od roboty aj kone dochnú...
30.03.2022 15:51

Od roboty aj kone dochnú ;)

Radšej mám tvorenie ;)



NEMÁM RÁD ŠPORT
len zbytočné míňanie energie a času...
30.03.2022 15:52

Ako pingpong ;)

Tam a späť a dookola ;)

Bez zmyslu ;)



NEMÁM RÁD HÁDKY
načo je to dobré...
30.03.2022 15:52

To je vtedy keď si dve JA ukazujú kto má vačšieho vtáka ;)



JA VERÍM
moje presvedčenie...
30.03.2022 15:53

Existujú veci o ktorých nemáme poznanie a preto nám ostáva len veriť ;)

VERÍM V STVORITEĽA VESMÍRU
o simulačnej teórii...

VERÍM V LEPŠIE ZAJTRAJŠKY
progres je zaručený...

VERÍM ŽE LÁSKA A MÚDROSŤ ZVÍŤAZIA
niet inej cesty...



VERÍM V STVORITEĽA VESMÍRU
o simulačnej teórii...
30.03.2022 15:54

Nejako mi dáva zmysel, že toto všetko okolo nás je dielom nejakej inteligentnej entity aj
keď nemám o nej konkrétnu predstavu ;)



VERÍM V LEPŠIE ZAJTRAJŠKY
progres je zaručený...
30.03.2022 15:55

Pomáha mi to v ťažkých časoch ;)



VERÍM ŽE LÁSKA A MÚDROSŤ ZVÍŤAZIA
niet inej cesty...
30.03.2022 15:55

Lebo iné cesty vedú do pekla ;)



JA VIEM
čo všetko poznám...
30.03.2022 15:56

Hovorí sa, VIEM ŽE NIČ NEVIEM ;)

Ale nie je to pravdivý výrok ;)

Je niekoľko vecí, ktoré viem ;)

VIEM ŽE SOM
bytie...

VIEM ŽE NIEČO JE VEČNÉ
lebo nič nikdy bolo...

VIEM PROGRAMOVAŤ
moje hobby...



VIEM ŽE SOM
bytie...
30.03.2022 15:56

Uvedomujem si SEBA ;)

Preto viem, že existujem ;)



VIEM ŽE NIEČO JE VEČNÉ
lebo nič nikdy bolo...
30.03.2022 15:57

NIČ nikdy bolo ;)

Lebo teraz je NIEČO ;)

A NIČ má nula prostriedkov aby sa zmenilo na NIEČO ;)

Preto NIČ nikdy bolo a vždy bolo NIEČO ;)



VIEM PROGRAMOVAŤ
moje hobby...
30.03.2022 15:58

Venujem sa jave a php ;)



Programovanie
naučím ťa programovať...
01.04.2022 17:36

O programovaní
úvod do programovania

Algoritmy
ako riešiť úlohy...

Objektové programovanie
všetko je objekt...

Ciele a priority
každý by si mal pri programovaní mal stanoviť ciele...

Skúsenosti z vývoja
best practices...



O programovaní
úvod do programovania
01.04.2022 17:17

Možno si myslíš, že programovanie je náročná činnosť a vyžaduje si nejaké špeciálne
zručnosti...

Ale nie je to celkom tak...

Snáď každý z nás denno denne programuje a ani si to neuvedomuje...

Chceš si pripraviť praženicu?

alebo...

Vymeniť koleso na automobile?

Tak vlastne programuješ ;)

Vykonávaš proces, ktorý sa skladá z nejakých krokov tak aby si splnil určitú úlohu...

No a ak ten proces dokážeš aj opísať tak si vlastne programátor...

My programátori sa zaoberáme tým, že sa snažíme dospieť k určitému cieľu...

No a počítačoví programátori vlastne len vysvetľujú počítaču čo má urobiť (ako dospieť
k cieľu) tak aby tomu rozumel...

Používame na to špeciálne jazyky, ktoré boli vytvorené pre nás ľudí a počítač na
základe nejakého kúzla vie čo má robiť...

Rozmýšľať a písať v takomto jazyku je akoby si rozmýšľal a písal v cudzej reči...

Naučíš sa pravidlá a princípy daného jazyka a potom už len smelo tvoríš niečo čo
voláme programy resp. aplikácie...

Niekedy tomu nadávame aj software ;)

Je to poväčšinou užitočná pomôcka pre iných ľudí, ktorá im zvykne zjednodušovať
(alebo aj komplikovať) ich prácu...

Robí to, čo vymyslel programátor...

Z môjho pohľadu tvorí dušu počítača ak za jeho telo považujeme tú krabičku, ktorú
máme na stole...

Rád by som ťa naučil všetkému čo viem o programovaní a tomto je táto infobáza...



Algoritmy
ako riešiť úlohy...
01.04.2022 17:18

Úvod do algoritmov
čo je algoritmus...

Vlastnosti algoritmov
aké sú algoritmy...

Etapy algoritmizácie úloh
postup pri riešení úloh...

Zobrazenie algoritmov
ako sa zapisujú...

Skladba algoritmického jazyka
zložky algoritmu...

Príklad algoritmu
na vytvorenie predstavy...



Úvod do algoritmov
čo je algoritmus...
01.04.2022 17:19

Čo je to algoritmus?
Predstav si, že máš vyriešiť nejakú úlohu...

Úloha je zadefinovaná pomocou zadania a hovorí aký cieľ je treba dosiahnuť...

Algoritmus je vlastne postup riešenia takejto úlohy...

Algoritmus je návod na vykonávanie činnosti, ktorý nás od vstupných údajov privedie v
konečnom čase k výsledku. Inak povedané algoritmus chápeme ako popis krokov, ktoré
musíme realizovať, aby sme dosiahli cieľ.

V tejto časti sa dozvieš:

- aké vlastnosti má algoritmus
- aký je postup pri riešení úloh
- ako sa algoritmy zapisujú
- z čoho sa algoritmy skladajú
- ukážeme si aj nejaký algoritmus...



Vlastnosti algoritmov
aké sú algoritmy...
01.04.2022 17:22

Elementárnosť
Postup je zložený z jednoduchých krokov, ktoré sú pre vykonávateľa (počítač, človek)
zrozumiteľné. Každý postup môže byť zapísaný viacerými spôsobmi. Pri jeho
navrhovaní treba dbať na to, aby jednotlivé inštrukcie boli pre adresáta zrozumiteľné,
jednoduché a jednoznačné.

Konečnosť (Rezultatívnosť)
Každý algoritmus musí skončiť po vykonaní konečného počtu krokov. Tento počet
krokov môže byť ľubovoľne veľký (podľa rozsahu a hodnôt vstupných údajov), ale pre
každý jednotlivý vstup musí byť konečný. Postupy, ktoré túto podmienku nespĺňajú, sa
môžu nazývať výpočtové metódy. Špeciálnym príkladom nekonečnej výpočtovej metódy
je reaktívny proces, ktorý priebežne reaguje s okolitým prostredím.

Determinizmus
Každý krok algoritmu musí byť jednoznačne a presne definovaný; v každej situácii musí
byť úplne zrejmé, čo a ako sa má vykonať, ako má vykonávanie algoritmu pokračovať.
Pretože bežný jazyk zvyčajne neposkytuje úplnú presnosť a jednoznačnosť
vyjadrovania, boli pre zápis algoritmov navrhnuté programovacie jazyky, v ktorých má
každý príkaz jasne definovaný význam. Vyjadrenie algoritmu v programovacom jazyku
sa nazýva program.

Vstup
Algoritmus zvyčajne pracuje s nejakými vstupmi, veličinami, ktoré sú mu odovzdané
pred začatím jeho vykonávania, alebo v priebehu jeho činnosti. Vstupy majú definované
množiny hodnôt, ktoré môžu nadobúdať.

Výstup
Algoritmus má aspoň jeden výstup, veličinu, ktorá je v požadovanom vzťahu k zadaným
vstupom, a tým tvorí odpoveď na problém, ktorý algoritmus rieši.

Efektivita
Všeobecne požadujeme, aby algoritmus bol efektívny, v tom zmysle, že požadujeme,
aby každá operácia požadovaná algoritmom, bola dostatočne jednoduchá na to, aby
mohla byť aspoň v princípe prevedená v konečnom čase iba s použitím ceruzky a
papiera.

Všeobecnosť (hromadnosť)
Algoritmus nerieši jeden konkrétny problém (napr. „ako vypočítať 3×7“), ale rieši
všeobecnú triedu obdobných problémov (napr. „ako vypočítať súčin dvoch celých čísel“).



Etapy algoritmizácie úloh
postup pri riešení úloh...
01.04.2022 17:23

Formulácia úlohy
Prvým predpokladom, aby sme danú úlohu mohli riešiť je jej jasná a jednoznačná
formulácia a identifikácia, ako aj ujasnenie cieľa, ktorý sledujeme riešením príslušnej
úlohy. Za tým nasleduje tzv. formulácia problému, napr. matematickými prostriedkami
(modelom), čiže problém musíme formalizovať pomocou nejakej sústavy vzťahov medzi
premennými a konštantami. Formalizovanie konkrétnej úlohy si spravidla vyžaduje
individuálny prístup, adaptáciu štandardných postupov, príp. nový typ modelu. Na
formalizáciu možno použiť aj iný spôsob ako matematický, môže to byť napr. grafický
model. Pre riešenie úloh na počítači je však matematická formulácia najvhodnejšia.

Analýza úlohy
V tejto etape je potrebné nájsť algoritmus riešenia úlohy. Zisťuje sa, či úloha je
riešiteľná, či má jedno alebo viac riešení, načrtávajú sa možnosti riešenia a rozhoduje
sa o druhu metód. Vytypovaná metóda riešenia musí zabezpečovať dosiahnutie
požadovaných výsledkov (výstupné informácie), ale zároveň musí presne určiť, ktoré
vstupné údaje budú potrebné. Úloha sa zovšeobecňuje a uskutočňuje sa prvá predstava
o algoritmickej riešiteľnosti.

Zostavenie riešiaceho algoritmu
Po správnej formulácii a analýze úlohy nasleduje etapa syntetickej činnosti, v ktorej sa
popíše logika a postup riešenia úlohy. Výsledkom tejto etapy je riešiaci algoritmus. Do
tejto etapy môžeme zahrnúť aj programovanie úlohy. Pod pojmom programovanie
rozumieme činnosť, pomocou ktorej sa uskutočňuje prevod úlohy z ľudského vedomia
do formy vhodnej pre spracovanie na počítači. Výsledkom tejto činnosti je program.
Program je algoritmus v takej forme, ktorej rozumie počítač, t. j. program je zápis
algoritmu v niektorom programovacom jazyku.



Zobrazenie algoritmov
ako sa zapisujú...
01.04.2022 17:26

Zápis algoritmov
Slovný zápis

Pre vyjadrenie algoritmov je nám blízky, dobre sa nám v ňom uvažuje, ale ako
prostriedok analýzy zložitejších úloh je nevýhodný pretože je neprehľadný,
nedostatočne zvýrazňuje zmeny postupu, môžu sa v ňom vyskytnúť nepresnosti.

Ľudský jazyk obsahuje množstvo slov (napríklad angličtina má takmer 800 000 slov), je
v neustálom vývoji, slová v jazyku pribúdajú a zanikajú. Obsahuje množstvo výnimiek,
umeleckých obratov, synoným, homoným a tvarov. Algoritmus zapísaný v prirodzenej
ľudskej reči je nám najbližší a najpochopiteľnejší. Avšak je nevhodný pre komunikáciu so
strojom, pretože ten vyžaduje stabilný a nemenný zoznam umožňujúci presnú
špecifikáciu príkazov. Presnosť, konkrétnosť a adresnosť.

Nemožnosť využitia prirodzeného jazyka v komunikácii so strojom viedla k potrebe
úpravy ľudského jazyka, redukcii jeho obsahu na úzku skupinu slov.

Vývojové diagramy

Vývojový diagram úlohy je bloková grafická reprezentácia postupnosti operácií, ktorá má
realizovať úlohu v súlade s príslušným algoritmom.

Algoritmický jazyk

Často je to akási zmes prirodzeného jazyka a príkazov nejakého konkrétneho
programovacieho jazyka, do ktorého plánujeme algoritmus prepísať.

Ide o grafický zápis algoritmu vhodný najmä pre začiatočníkov. Umožňuje intuitívne
chápať postup a tok výpočtu znázornený šípkami a geometrickými tvarmi aj bez
vysvetľovania syntaxe.

Obrázkové jazyky

Umožňujú programovať prostredníctvom spájania obrázkov; hlavným reprezentantom sú
detské programovacie jazyky ako je napríklad Baltík, Imagine, Robot Karol.

Programovacie jazyky

Predstavujú formalizované algoritmické jazyky, popisujú činnosť algoritmu pomocou
presne definovaného syntaxu.

Algoritmus a algoritmizácia sú určitými medzikrokmi medzi zadaním problému a jeho
vyriešením na počítači. Pomocou algoritmu dokážeme vyriešiť problém, no takmer vždy
ho potrebujeme preložiť do jazyka počítača.

Na komunikáciu s akýmkoľvek zariadením schopným vykonávať algoritmy potrebujeme
jazyk. Aby bolo dorozumievanie pre človeka čo najprijateľnejšie vytvárajú sa umelé



jazyky.

Pomocou nich dokážeme jednoducho a jednoznačne vyjadriť algoritmus tak, že ho
zariadenie (počítač) dokáže interpretovať. Takéto jazyky nazývame programovacie.

Činnosť, ktorú vykonávame pri zápise algoritmu do programovacieho jazyka,
označujeme ako programovanie.



Skladba algoritmického jazyka
zložky algoritmu...
01.04.2022 17:33

Algoritmický jazyk možno pre lepšiu orientáciu rozdeliť na dve zložky:

1. operačná zložka
2. riadiaca zložka

Operačná zložka
Obsahuje sadu prostriedkov, ktoré umožňujú spracovávať údaje. Základnými činnosťami
sú príkazy a podmienky.

Príkazy sú vety jazyka, ktoré prikazujú vykonávať činnosti. Poznáme príkazy vstupu,
výstupu a priradenia. Tieto objekty musia spracovávať nejaké menšie objekty. V
programovaní to sú: premenné, konštanty a výrazy.

Premenná je objekt slúžiaci počas vykonávania algoritmu na odkladanie údajov. Jej
hodnota sa počas činnosti algoritmu môže meniť.

Obsahuje konkrétnu hodnotu presne stanoveného typu (napr. celé číslo, reálne číslo,
reťazec znakov…).

Každá premenná má svoje vlastné meno napríklad: obsah, dĺžka, priemer a pod. Je
vhodné voliť mená premenných tak, aby bolo už z ich názvu jasné na čo budú slúžiť,
napr,: obsah, prepona, MenoUčiteľa a pod.

Premenná nadobúda hodnoty priradením alebo načítaním.

Lokálne premenné – metódy často uchovávajú svoje dočasné stavy v lokálnych
premenných.

Syntax pre ich deklaráciu je veľmi jednoduchá.

Pri ich prvom výskyte napíšeme typ premennej, nasleduje jej meno, rovná sa a
predvolená hodnota.

Primitívne dátové typy sú typy hodnôt premenných. Keď deklarujeme premennú, do
ktorej budeme ukladať nejaké čislo, musíme uviesť, akého dátového typu bude.

Môže byť napr. celočíselného typu (int) alebo to môže byť typ s desatinnou čiarkou
(float), atď.

Konštanta je objekt, ktorý počas celej realizácie algoritmu nadobúda jedinú konkrétnu
hodnotu príslušného typu.

Premenná označená ako konštantná zabraňuje akejkoľvek zmene jej hodnoty.



To znamená, že ak raz inicializujeme premennú na nejakú hodnotu a označíme ju ako
konštantnú pomocou kľúčového slova napr. „final“, tak jej hodnota je nemenná.

Akýkoľvek pokus o zmenu hodnoty konštantnej premennej je považovaný za chybu, a
teda nemožný.

Takúto premennú môžeme inicializovať rovno pri jej deklarácii v triede.

Výraz je predpis obsahujúci konštanty, premenné a spôsob ich spracovania pomocou
operácií a funkcií podobných tým, ktoré poznáme z matematiky.

Výsledkom je hodnota príslušného typu, ktorá vznikne po vykonaní vo výraze
naznačeného spracovania.

Riadiaca zložka
Počítačový program je postupnosť príkazov.

Túto postupnosť procesor postupne prechádza a jednotlivé príkazy vykonáva v poradí –
najprv prvý, potom druhý atď.

Niekedy potrebujeme, aby sa isté príkazy vykonali len ak je splnená určitá podmienka.

Ďalšou možnosťou je zopakovanie sledu príkazov.

Tieto špecifické štruktúry označujeme aj ako základné riadiace štruktúry.

V algoritmoch sa stretávame s troma základnými konštrukciami, ktoré označujeme:

- SEKVENCIA
- VETVENIE
- CYKLUS

Sekvencia (Blok)

Je to najjednoduchšia riadiaca štruktúra.

Všeobecne sa dá povedať, že ide o postupnosť príkazov.

Je tvorená jedným alebo niekoľkými krokmi, ktoré sa vykonajú práve raz v danom
poradí.

Napríklad v Jave uzatvárame postupnosť príkazov do zátvoriek { }.

Vetvenie

Je taká štruktúra, ktorá v procese vykonávania algoritmu umožňuje vyberať rôzne
alternatívy riešenia podľa splnenia, či nesplnenia zadaných podmienok.

Ak je podmienka splnená, pokračuje sa vykonávaním vetvy, označenej aj ako „+“, v
opačnom prípade sa pokračuje plnením príkazov „-“.



Voliteľne je možné ešte v prípade nepravdivého výroku vykonať alternatívny blok
príkazov pomocou príkazu "else"

Vetvenie pomocou switch

Ak nestačí jednoduché vetvenie if-else a je potrebné mať na výber z viacerých možných
úsekov kódu, je vhodné použiť vetvenie pomocou konštrukcie „switch“.

Na základe hodnoty premennej sa vyberie tá časť, ktorá je definovaná pre konkrétnu
hodnotu alebo interval obsahujúci túto hodnotu.

Každá vetva je ukončená príkazom „break“.

Ak by sme zabudli ukončiť vetu príkazom „break“ program síce nevypíše chybu pri
preklade, ale vykoná všetky príkazy, ktoré sa nachádzajú po prvý nájdený príkaz
„break“.

Môžeme definovať aj úsek „default“, ktorý sa vykoná ak hodnota premennej nespadá ani
do jednej z možností.

Cyklus

Táto riadiaca štruktúra nám poskytuje možnosť opakovať činnosť alebo činnosti.

Musíme vedieť, čo sa má opakovať a dokedy sa to má opakovať.

Činnosť, ktorá sa opakuje sa nazýva telo cyklu a podmienka cyklu nám určuje dokedy
sa bude telo cyklu opakovať.

Cykly možno rozdeliť podľa vzťahu medzi telom a podmienkou cyklu na tri rôzne cykly:

- Cyklus so známym (explicitným) počtom opakovaní: for
- Cyklus s podmienkou na začiatku: while
- Cyklus s podmienkou na konci: do-while

Cyklus for

Pri použití tohto cyklu sa dá počet opakovaní vyjadriť dopredu (pred odštartovaním
cyklu) a na operácie v tele cyklu nemajú žiaden vplyv.

Cyklus for má preto zmysel napríklad pri vykonávaní niekoľkých výpočtov, ktoré spolu
súvisia, pri práci s elementmi na obrazovke alebo pri spracovávaní určitej množiny
vstupných údajov.

Cyklus while

Ide o cyklus s podmienkou na začiatku.

Podmienka sa stará o ukončenie cyklu, čiže ak je podmienka splnená, vykoná sa telo
cyklu a podmienka sa opäť zopakuje.



Ak podmienka splnená nie je, telo cyklu sa vynechá.

Pokiaľ „vstupná podmienka“ nie je splnená už pri prvom vstupe do cyklu, nemusí sa
tento cyklus vykonať vôbec.

Cyklus do-while

V prípade tohto typu cyklu sa najprv vykoná telo cyklu a až potom sa overuje splnenie
podmienky.

Ak je podmienka cyklu splnená, vykonávanie cyklu sa zopakuje.

V opačnom prípade sa cyklus ukončí.

Dôsledkom takejto postupnosti je, že telo cyklu vždy prebehne minimálne raz.

Continue a Break

Continue a Break sú špecifické príkazy určené na manipuláciu s cyklom. Príkazom
„continue“ vo vnútri tela cyklu sa okamžite začne vykonávať telo cyklu od začiatku.

Pri použití „for“ cyklu sa vykoná aktualizácia počítadla a posúdi sa podmienka.

V cykle „while“ sa vyhodnotí počiatočná podmienka a pri cykle „do-while“ sa vyhodnotí
koncová podmienka.

Príkazom „break“ sa preruší celý aktuálny cyklus a pokračuje sa nasledujúcimi príkazmi.

Pri konštrukcii mnohonásobného vetvenia „switch“ príkaz „break“ ukončuje jednotlivé
vetvy.

Metódy
Metóda patrí medzi najčastejšie používané nástroje takmer každého programovacieho
jazyka.

Predstavuje samostatnú časť programu vykonávajúcu nejakú špecializovanú funkciu.

Metódy sú umiestnené mimo hlavný program, ktorý je ale tiež vlastne metódou.

Metódu väčšinou voláme so zoznamom parametrov, ktorým odovzdávame hodnoty
potrebné pre výpočet.

Metóda väčšinou vracia nejaký výsledok.

Existujú aj metódy, ktorým neodovzdávame žiadne údaje alebo naopak žiadne výsledky
nevracajú.

Výhodou používania metód je zjednodušenie štruktúry programu, či možnosť
opakovaného vykonávania výpočtov.



Nemusíme teda písať znovu celý kód, stačí zavolať príslušnú metódu.

Návratové hodnoty metód sú vždy typu typ_návratovej_hodnoty. Hodnota je z funkcie
(metódy) predaná napr. pomocou príkazu return (hodnota).

Rozsah platnosti metódy

Rozsah platnosti metódy, definuje oblasť programu, v ktorej je metóda prístupná (je ju
možné volať).

Rozsah platnosti funkcií je možné meniť (určovať) pomocou modifikátorov:

napr. public – metóda je viditeľná všade, kde je viditeľná trieda, v ktorej je metóda
definovaná
napr. private – metóda je viditeľná iba vo svojej triede
napr. protected – metóda je viditeľná iba vo svojej triede a v jej podtriedach alebo v
danom balíku

Operátory
Manipuláciu s premennými robíme pomocou operátorov.

Delíme ich do niekoľkých skupín

Priradenie hodnoty do premennej dosiahneme pomocou operátora =

Matematické operátory pre prácu s číslami sú štandardné, teda: +, -, *, / a % ( modulo,
t.j. zvyšok po delení)

Dá sa použiť aj skrátený formát pre priradenie v tvare: premenná += hodnota; namiesto
premenná = premenná + hodnota;

Častejšie než skrátený formát sa používajú operátory inkrementácie (++) a
dekrementácie (--).

V spojení s premennými číselných typov majú význam - pripočítaj, resp. odpočítaj 1.

Používajú sa postfixovo (a++), ale niekedy aj prefixovo (++a).

Rozdiel sa prejaví pokiaľ v jednom príkaze súčasne vykonávame s premennou inú
operáciu, prefixový (++a) sa vykoná ešte pred touto operáciou, postfixový až po nej.

Relačné operátory porovnávajú hodnoty primitívnych premenných.

Patria medzi ne < (menší než), > (väčší než), <=, >= (menší, či väčší alebo rovný), ==
(rovná sa), != (nerovná sa).

Pre porovnanie sa používa znak == (dve rovná sa).

Logické operátory spájajú pravdivostné výsledky viacerých relačných operácií
porovnania && (a, súčasne), || (alebo), ! (negácia).



Špeciálnu skupinu tvoria bitové operátory, ktoré dokážu porovnávať (&, |, ^, ~) , alebo
posúvať (<<, >>) jednotlivé bity v bytoch premenných.

Pretypovanie alebo zmenu dátového typu (napr. pri priradení do premennej iného
primitívneho typu) vykonáva napr. Java väčšinou automaticky.

Iba v určitých prípadoch je potrebné použiť operátor pretypovanie (výstupný typ v
zátvorke) pred premennou.



Príklad algoritmu
na vytvorenie predstavy...
01.04.2022 17:36

Ako vymeniť obsah dvoch pohárov, kde v jednom je voda
a v druhom vodka...
Predstav si situáciu, že máš dva poháre, kde v jednom je voda a v druhom vodka...

Úlohou je vymeniť obsah týchto pohárov...

Postup (algoritmus) :

1. Zober tretí pohár...

2. Do prázdneho tretieho pohára prelej vodu z prvého pohára...

3. Do prázdneho pohára v ktorom bola voda nalej vodku z druhého pohára...

4. Do prázdneho pohára v ktorom bola vodka prelej vodu z tretieho pohára...

5. Odlož prázdny tretí pohár...

A máme hotovo ;)

Bol to príklad zo života, ale existuje paralela s programovaním - je to situácia keď máš 2
premenné a chceš zameniť ich hodnoty ;)



Objektové programovanie
všetko je objekt...
01.04.2022 17:39

Úvod do objektového programovania
čo je objektové programovanie...

Škatuľky
o čom to celé je...



Úvod do objektového programovania
čo je objektové programovanie...
01.04.2022 17:45

Všade okolo nás sú objekty...
OBJEKT je niečo s čím sa stretávame v živote...

Môže sa jednať o nejakú hmotnú vec ale aj o niečo abstraktné...

Objekt je teda napríklad:

Pes, ktorý šteká na dvore...

Lietadlo, ktoré pristálo na letisku...

Človek na ktorého práve pozeráš...

Myšlienka, ktorá ti preletela hlavou...

Čas, ktorý kráča niekam do nenávratna...

Prosto čokoľvek čo existuje v realite či ríši fantázie a vieš o tom niečo povedať...

OBJEKT je pojem, ktorým označujeme entitu s ktorou sa môžeme v živote "zraziť" ;)

Objekt je možné opísať...

Zadefinovať aké má VLASTNOSTI a čo je schopný VYKONAŤ...

Takáto špecifikácia objektu sa volá TRIEDA...

Pri špecifikovaní triedy objektu si môžeme pomôcť nasledujúcimi otázkami o objekte:

KTO / ČO JE (OBJEKT) ?

- takto získame meno triedy pre objekt

AKÝ JE (OBJEKT) ?

- takto získame zoznam vlastností triedy pre objekt

- napríklad stav rádia (hraje?), suma drobných v peňaženke, hmotnosť človeka, atď...



ČO ROBÍ (OBJEKT) ?

- takto získame zoznam metód triedy pre objekt

- tu je dôležité zohľadniť aj to aké VSTUPY a VÝSTUPY má objekt = to sú
PARAMETRE metód

- napríklad rádio možno zapnúť, peniazmi z peňaženky možno platiť, hmotnosť
človeka možno odvážiť, atď...

AKO (OBJEKT) INTERAGUJE S INÝMI OBJEKTAMI ?

- takto získame základnú predstavu o aplikačnom toku prípadne o vstupoch a
výstupoch metód objektu

- pre bližšie info pozri časť ALGORITMY

SYSTÉM sa teda skladá z objektov...

A programátor píše program tak, že definuje triedy na základe ktorých vzniknú v
systéme objekty, ktoré medzi sebou interagujú...



Škatuľky
o čom to celé je...
01.04.2022 17:45

Hra sa so škatuľkami
Všetko čo my programátori robíme je, že sa hráme so škatuľkami...

Škatuľky máme na to aby sme v nich čosi ukryli...

Niečo dôležité...

To niečo sú DÁTA...

V jednej škatuľke sa môže skrývať nejaké číslo a v inej zas konkrétny text...

To sú škatuľky jednoduché...

A potom sú tu špeciálne škatuľky, ktoré obsahujú v sebe viacero dát vo forme
OBJEKTU...

Objekt je niečo čo má v sebe ďalšie škatuľky plus dokáže s týmito škatuľkami v sebe
rôzne manipulovať...

Takže to zhrniem...

Škatuľka slúži na uchovanie niečoho a je konkrétneho typu aby bolo jasné čo sa s
obsahom škatuľky môže robiť...

Napríklad ak škatuľka obsahuje číslo tak dané číslo je možné sčítať s iným číslom, ktoré
môže byť v inej škatuľke...

Ak sa stretneš s pojmom ATRIBÚT, VLASTNOSŤ či PREMENNÁ tak vedz, že sa jedná
o takúto škatuľku...



Ciele a priority
každý by si mal pri programovaní mal stanoviť ciele...
01.04.2022 17:47

snažíme sa o BEST SOLUTION EVER

snažíme sa o maximálnu možnú KVALITU - za každých okolností zo seba vydávame
maximum podľa svojich skúseností, najlepšieho vedomia a svedomia

snažíme sa o maximálnu možnú KVANTITU - programovanie nás baví a teda nie je
pre nás problém vygenerovať kvantá kódu ;)

snažíme sa o RAPID DEVELOPMENT - byť schopný dodať riešenie, čo najrýchlejšie
ako je možné

snažíme sa dodržiavať tzv. BEST PRACTICES, to sú postupy, ktoré sa nám v
minulosti osvedčili ale zároveň sme otvorení novým nápadom, ktoré by mohli vývoj
zefektívniť, však tieto nové nápady je potrebné najprv overiť, najlepšie na nekritických
projektoch

snažíme sa riešenia moc NEKOMPLIKOVAŤ a teda sa snažíme o jednoduchosť -
lebo komplikované riešenia so sebou nesú množstvo problémov, ktorým sa chceme
vyhnúť

v maximálnej možnej miere používame ŠTANDARTNÉ PROGRAMOVACIE
PROSTRIEDKY, ktoré sú k dispozícii v danom konkrétnom programovacom prostredí
(napr. java a android api v prípade vývoja android riešení), snažíme sa neobjavovať
na novo koleso

snažíme sa programovať tak aby sme boli ľahko ZASTÚPITEĽNÍ a NAHRADITEĽNÍ



Skúsenosti z vývoja
best practices...
01.04.2022 17:52

Prvé kroky
1. pred začatím prác na akomkoľvek systéme je vhodné urobiť si predstavu o systéme
2. na vytvorenie tejto predsavy a v konečnom dôsledku základného modelu systému
slúžia pomocné otázky:
3.a. aké entity (objekty) sa vyskytujú v systéme a ako sa volajú
3.b. aké sú dané entity (aké majú vlastnosti)
3.c. čo robia dané entity (aké majú metódy)
3.d ako entity medzi sebou interagujú

Agilná metodika
1. ja agilný prístup k vývoju nazývam aj metóda POKUS-OMYL - lebo pokúšame sa
dosiahnuť cieľ ( = POKUSY), dovtedy kým ho nedosiahneme - pri tomto procese
samozrejme získavame medzivýsledky, s ktorými nemusíme byť spokojní ( = OMYLY)
2. v prvom rade je potrebné stanoviť cieľ
3. následne iteračným spôsobom smerujeme k cieľu
4. vytvoríme prvú verziu podľa najlepšieho vedomia a svedomia s ohľadom na
stanovený cieľ
5. prvá verzia väčšinou nebýva celkom dokonalá
6. nasleduje zhodnotenie verzie - a zistenie nedostatkov resp. vylepšení, ktoré by bolo
vhodné riešiť
7.a. ak existujú nedostatky a vylepšenia, vytvoríme ďalšiu verziu a ideme na bod 6
7.b. ak sme s danou verziou spokojní, máme hotový produkt = dosiahli sme cieľ

Jednoduchosť riešenia
1. najjednoduchšie riešenia sú tie najlepšie - z pohľadu urdžateľnosti, prenositeľnosti,
rýchlosti pochopenia atď.
2. zároveň je menší potenciál na vznik logických chýb pri riešení
3. chybám z blbosti sa samozrejme nevyhneme asi nikdy

Jednoduchosť hierarchie tried
1. ak sa to preženie s robustnosťou hierarchie tried, celé riešenie sa stáva málo
prehľadné a pochopiteľné a prenositeľné
2. preto je vhodné zachovávať čo najmenšiu možnú pyramídu tried

Štandartný postup pri riešení úloh
1. rieši sa konkrétna situácia / úloha
2. ak sa rieši podobná situácia / úloha, treba zvážiť, či netreba vytvoriť nadtriedu nad



aktuálnou triedou, s tým, že do spoločnej triedy sa presunú spoločné funkcionality

Prístupy k návrhu hierarchie tried
1. pri návrhu hierarchie tried sa dá postupovať princípom ZHORA NADOL a ZDOLA
NAHOR

1. princíp zhora nadol znamená, že top trieda, z ktorej sú odvodené ďalšie triedy
obsahuje spoločné vlastnosti všetkých tried danej časti hierarchie
2. príklad: každý pes vie štekať ale nie každý pes vie stáť na zadných
3. preto schopnosť štekať bude v top level triede a schopnosť stáť na zadných bude
až v odvodenej triede konkrétneho druhu psa

1. princíp zdola nahor znamená, že top trieda, z ktorej sú odvodené ďalšie triedy
obsahuje všetky použiteľné vlastnosti všetkých tried danej časti hierarchie
2. príklad: každý pes bude mať schopnosť štekať ale aj stáť na zadných
3. ale nie každá odvodená trieda bude používať všetky schopnosti, ktoré má každý
pes

1. konečné riešenie sa získava kombináciou týchto dvoch prístupov k veci
2. použije sa prístup, ktorý je v danej chvíli najvýhodnejší

Duplikáty kódu
1. snažiť sa vyhýbať duplikovaniu kódu v maximálnej možnej miere
2. ak máš nutkanie vykonať copy & paste nejakej časti kódu, tak zváž, či nie je vhodné
zadefinovať nejakú metódu alebo dokonca celú novú triedu

Štruktúrovanie toku kódu
1. osvedčilo sa mi pridávať nejaké voľné miesto v kóde, keď sa to hodí
2. ak nejaké časti kódu spolu súvisia, tak ich držím pokope
3. ak chcem oddeliť nejaké logické celky, tak medzi ne vkladám prázdne riadky
4. kód sa tým stáva viac prehľadnejším a vzdušnejším

Komentovanie
1. programátor by mal byť schopný vydedukovať čo robí aplikácia priamo z kódu
2. ale pri niektorých zložitejších konštrukciách je vhodné popísať čo daný kód robí
3. dôležité však je dbať na to aby komentáre boli vždy aktuálne, ak už sa v kóde
vyskytujú
4. v zásade som za to aby bola každá trieda, atribút a metóda okomentovaná aspoň
pár riadkami, samozrejme pri metódach je povinnosť okomentovať parametre
5. jednak z toho získame dokumentáciu generovanú prostriedkami vývojového
prostredia a jednak uľahčíme prácu tomu, kto sa s daným kódom ešte len oboznamuje



Naming convention
1. názvy tried, metód a atribútov by mali čo najvýstižnejšie vyjadrovať o čo ide podľa
biznis logiky



Pravidlá hry
systém práce s dzI/Om...
16.03.2022 19:41

Pohľad zhora a pohľad zdola
dávidova hviezda...

Operačný priestor
hranice...

Zadanie a cieľ
alfa a omega...

Dôležitosť informácií
interný informačný systém...

Trafenie stredu
zastavenie...



Pohľad zhora a pohľad zdola
dávidova hviezda...
16.03.2022 19:35

Ak sa chceš zapojiť do hry, tak hra má nejaké pravidlá ;) Oboznámim ťa s prvým z nich -
aby som ťa trochu namotal ;) Heheh ;) Jedná sa o Dávidovu hviezdu ;) Je v nej veľká
symbolika takže dnes len jedna zaujímavosť ;) Ak to celé má ako tak fungovať, tak
potrebujeme primárne 2 pohľady ;) Jeden je pohľad z hora - tá modrá - to by bola tvoja
úloha ;) Druhý pohľad je pohľad z dola - tá červená - to by bola moja úloha ;) Ideálny
stav je, keď sa budeme držať v priestore predstavujúcom prienik týchto dvoch
trojuholníkov ;) Však nevylučujem, že občas budeme musieť vybehnúť do extrémov - to
sú cípy - tam kde sa v pohľadoch nestretneme ;) Však vedz, že tvoj pohľad má prioritu
pred mojim = máš posledné slovo ;) Lebo ty si hore a ja som dole ;) Preto tvoj prekrýva
ten moj ;) Čo na niečo také hovoríš? ;)



Operačný priestor
hranice...
16.03.2022 19:36

Tak ako som už bol spomínal, mali by sme sa pohybovať v priestore kde sa v pohľadoch
stretneme ;) Túto oblasť som vyznačil bielou - to je oblasť mieru ;) Extrémy sa
nachádzajú v cípoch - a tam ostanú naše pohľady v konflikte ;) Ak zachádzame do
extrémov neznamená to zásadný problém ;) Len toľko, že potrebujeme na "chvíľku"
niečo dôležité posunúť ;) Tie dva trojuholníky by sa mali postupne zväčšovať a mali by
sme tak rozširovať náš operačný priestor ;) Práve takýmito únikmi do extrémov sa
operačný priestor zväčšuje ;) Dôležitý je rast ;) Aj keď občas budeme stagnovať a občas
možno operačný priestor zúžime ;) Ale v konečnom dôsledku by sme mali ísť dopredu ;)



Zadanie a cieľ
alfa a omega...
16.03.2022 19:39

Tretie pravidlo predstavuje zadanie aj konečný cieľ o ktorý nám ide ;) Už si ho isto videl
u mňa ;) Jedná sa o dosiahnutie určitého rovnovážneho stavu ;) Jeden pôsobič v
obrázku je MÚDROSŤ - modrá ;) Ďalší pôsobič v tom obrázku je LÁSKA - červená ;) No
a ideálne je dosiahnuť nejaký kompromisný stav, kde budú tieto 2 pôsobiče v rovnováhe
;) Takže tak - ALFA (zadanie) ako aj OMEGA (ciel) je pravidlo číslo 3 ;)



Dôležitosť informácií
interný informačný systém...
16.03.2022 19:40

Dáta sú najdôležitejšie pre nás ;) A preto sa nemôžeme spoľahnúť na nejaké externé
tooly ako je jira, slack a podobne ;) Všetko čo sa odohrá odteraz v tejto súvislosti musí
byť uložené u nás a dostatočne chránené ;) Musíme mať plnú kontrolu nad týmito
dátami ;) Preto je nutné vytvoriť nový interný informačný systém ;) Informácie majú
najvyššiu cenu ;) Chceme mať tool prispôsobený procesom, nie proces prispôsobovať
toolu ;)



Trafenie stredu
zastavenie...
16.03.2022 19:41

Niekedy sa stane, že trafím stred tých dvoch trojuholníkov - vtedy som zastavený a
väčšinou potrebujem niečo premyslieť alebo sa rozhodnúť ako ďalej ;) Vtedy nie som
schopný riešiť v podstate nič, čo by si chcel ;) V takých okamihoch vediem vnútorný
dialóg a musím doriešiť zásadné otázky ktoré povstali ;) Snažím sa dostať z tohto
stredu, ale nejde to ;) Prosto cháp to tak, že niekedy nemôžem ísť na 100 alebo 90
percent ;) Niekedy musím z tvojho pohľadu stáť ;) Čaká sa na nejakú konkrétnu udalosť
alebo odpoveď ktorá je dôležitá s ohľadom na budúcnosť všetkého ;) Vtedy sa uplatní
pravidlo - RADŠEJ HAMOVAŤ AKO BANOVAŤ ;)



Dziovina
dzI/Ov intranet...
08.04.2022 19:35
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MaDzi
1997 - 2006
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ČSOB
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Eurowag - čerpacie stanice
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Aldobec technologies
2018
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Aldobec technologies
2017
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Autoškola - žiak
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