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Je třeba se rozhodnout


Je třeba se definitivně rozhodnout, jestli budeme nadále používat pojem křesťanství pro věci pozitivní nebo pro negativní. Než nazývat jím obojí, je lepší od tohoto termínu úplně upustit.
Křesťanství, když to trochu přeženeme, původně vzniklo jako hnutí na ochranu pohanství před židovským státním náboženstvím. Časem se však změnilo v katolickou stranu, která si vzala za svůj cíl právě pohanství likvidovat.
Původní křesťanství tedy bylo v podstatě s pohanstvím totožné*. Pozdější a dnešní „křesťanství“ je naopak nejnesmiřitelnějším nepřítelem pohanství. Logicky se tedy domnívám, že by tento název neměl „dvěma pánům sloužiti“.

Buď tedy budeme pod pojmem křesťanství chápat veškeré pohanské duchovní směry, a to jak v minulosti, tak dnešní, a katolicismus a jím ovlivněné směry nazveme tím, čím jsou, tedy fašismem, nebo nazveme všechny pozitivní směry, včetně původního křesťanství, pohanstvím, a dnešní „křesťanství“ budeme považovat za synonymum fašismu, a nebudeme v něm vidět nic pozitivního.
Podobně bude třeba se rozhodnout v případě pojmu duchovno. Používat tento termín v souvislosti s tak materialistickou naukou jako je dnešní „křesťanství“ je absurdní, a tak bychom mohli rozlišit na dvě duchovna. Jedno můžeme v podstatě považovat za totožné s pohanstvím, a to druhé, „křesťanské“, za úplně jiné slovo, které musíme pro lepší pochopení po Drtikolovu vzoru rozdělit na titul a vlastní termín.

Skutečná osobní svoboda a svoboda ducha, rozvíjení osobnosti, jsou znakem pohanství a původního křesťanství.
Potlačování ducha, potlačování osobnosti a podřizování se autoritě jsou znakem všech totalitních a „křesťanských“ směrů.
Všechny pohanské směry a původní křesťanství se shodují v tom, ze duše vstupuje do těla nejdřív v okamžiku narození. Potrat považují za správný.
„Křesťanství“ a jiné materialistické směry, které existenci duše neuznávají, ztotožňují lidskou bytost s tělem a kladou počátek života před narození. Proti potratu mají námitky.

Upřesněme si definice a dodejme, že každý stát, který zakazuje potrat, je fašistický, a pokud v nějakém státě existuje jakékoli omezení potratů, je absurdní nazývat ho demokratickým.
Všechny pohanské směry a původní křesťanství také uznávají převtělování, bez kterého je jakákoli etika - individuální morálka nemyslitelná. Jen autoritativní.
Zakazování potratů je znakem totalitních režimů a destruktivních kultů, a hraničí s, nebo je černou magií.

V současné době jsme svědky tak rozsáhlé likvidace všeho duchovního, že dřívější katolická likvidace všech lidí zabývajících se duchovnem - upalování kacířů a čarodějnic proti tomu nebylo ničím. Pohanství tyto útoky  přežilo. Přežije však i dnešní útok?
---
*) Rozdíl mezi původním křesťanstvím a pohanstvím je tak zanedbatelný, že, zjednodušeně řečeno,  pokud by se tímto rozdílem chtěla zabývat nějaká práce menšího rozsahu, dalo by se o ní přinejmenším říci, ze je nevyvážená.
Nesnášenlivost katolické církve dosáhla stupně, proti kterému byla doba inkvizice přímo idylou. A proti duchovnu nebojuje jenom katolická církev.
Je veden rozsáhlý boj proti individualitě člověka. K tomu jsou tu i tisíce destruktivních sekt, jejichž úkolem je chytat lidi, kteří projeví zájem o duchovno, lidi, na které církev sama nestačí, a jejich individualitu zlomit.

Hlavně jsme však svědky frontálního útoku na heterosexualitu. Proč? Všechny pohanské směry a původní křesťanství byly tantrické. Vycházely z mužské a ženské polarity a sex mezi mužem a ženou považovaly za prostředek duchovního vývoje.
Dnešní propaganda však vidí v heterosexuálním styku v nejlepším případě prostředek  k otěhotnění, a i to se už ozývají demagogické hlasy, že děti počaté ve zkumavce jsou kvalitnější, a že by se tedy mělo od heterosexuálního styku úplně upustit.
Podle dnešní propagandy je lásku možné prožít pouze v homosexuálním styku.
Heterosexuální styk je snižován, kde se dá, kdežto homosexuální styk je všude vynášen.
Heterosexuální styk je také různými zákony, omezujícími přístup k potratu (a často i k léčbě jiných pohlavních chorob), stavěn mimo zákon, kdežto homosexualita je beztrestností šíření AJCu zvýhodňována.
Navíc jsou heterosexuální ženy terorizovány gynekology, kteří na ně řvou, proč už nejsou těhotné, a když jsou, tak proč nechtějí zůstat. Vyhrožují jim tisíci nemocemi, nebezpečími a komplikacemi, pro které není nejmenší lékařské opodstatnění, naopak jsou v přímém rozporu se zjištěnými fakty.
Cílem teto propagandy je, aby byl heterosexuální styk natolik prosycen strachem, aby i přes nebezpečí AJCu lidé dávali přednost homosexuálnímu styku.

Máme tedy:
nový hon na čarodějnice - pronásledování lidí zabývajících se duchovnem
útok proti individualitě - hlavně za pomoci destruktivních sekt
boj proti heterosexualitě - za pomoci dnešní masívní propagandy, zákonodárství a lékařství

Řádí tu dezinformace takového zrna, že i mnohá další slova naprosto přestávají mít smysl. Mluví se o ochraně života před narozením - což je možné jenom potratem, přesto se to vykládá opačně. Mluví se o svědomí a vykládá se to tak, že žena, která podlehne tlaku a na potrat nejde, prý podle svědomí jedná, kdežto ta, která se podle svého svědomí rozhodne a na potrat jde, prý podle svědomí nejedná. Nechápu, jak je možné mluvit o svobodě svědomí a vyhrožovat zákonem, ale asi nejen já. Nemocí se nazývá neplodnost a nikoli těhotenství, které jí bezesporu je, infikace se nazývá léčbou, a léčba zabitím. A daří se tomu stále lépe a lépe.
A k tomu ještě jsou lidé uvrháváni do takové ekonomické nesvobody, že už jen bojují o přežití a mezilidské vztahy mizí, a spolu s nimi mizí i poslední zbytky heterosexuálního sexu.


Čeho jsme svědky ve větším měřítku?
Pravděpodobně konce třetihor.
To, co se děje po stránce ekologie - např. pokud jde o počet vyhynulých a k vyhynutí spějících druhů, velmi silně připomíná několik podobných událostí v historii Země. Jmenujme si hlavně konec druhohor - vyhynutí velké části živočišných druhů včetně dinosaurů, a vznik nové třetihorní zvířeny z dříve bezvýznamných savců.
Nedochází teď k něčemu podobnému - k vyhynutí člověka a značné části třetihorní zvířeny a k případnému vzniku nového typu zvířeny skutečných čtvrtohor?
....Je nutné také poopravit výraz čtvrtohory. Podíváme-li se několik miliónů let nazpět, do doby, která je megalomansky nazývána čtvrtohorami, čím se tyto čtvrtohory liší od předchozích třetihor, kromě toho, že tady běhalo navíc pár opic, které zpětně nazýváme lidmi, aniž bychom se jich zeptali, jestli to nepovažují za nadávku? Ničím. Po celé čtvrtohory tu byla třetihorní zvířena. A tak je název čtvrtohory jen obdobou oné spirály vzniku a vývoje člověka ze starého školního atlasu, s velkým nápisem KOMUNISMUS na konci. Skutečné čtvrtohory, tedy období, které by se od třetihor podstatně lišilo, teprve přijdou.
Jestli roku 1997, 1999, nebo o několik, třeba i o několik set let později, na tom moc nezáleží. Skutečnost je ta, že lidský druh dosáhl takového stupně agresívnosti, že prostě nemůže přežít. A tato agresivita stále roste a nikde není ani náznak něčeho, co by ji mohlo zastavit. Stádovost, homosexualita a umělé oplodňování to asi nebudou. To jsou právě faktory, které agresívnost zvyšují.
 Jak bude vypadat čtvrtohorní zvířena? Bude se opakovat to, co v případě třetihor, kdy se ze savců, připomínajících v druhohorách dnešní krysy, vyvinuly všechny ty druhy třetihorních savců, a vyvine se tedy rozmanitá zvířena, zaujímající všechny ekologické niky, z dnešních potkanů? Ti mají přece nejlepší vyhlídky na přežití! Možná to nebude ani tak. Možná budou čtvrtohory mrtvé, bez života. Jakési neoazoikum.
Výskyt člověka není rozhodně znakem příchodu nového geologického údobí. Je naopak znakem zániku dosavadního. Je možně uvažovat i o hypotetickém dinosauroidovi - člověku na bázi dinosaura, a jestli on způsobil zánik druhohorní zvířeny a vznik třetihor, ale není to nutné.
Proč ale musí zároveň s člověkem vyhynout třetihorní zvířena? Jsou i savci slepou vývojovou větví? Je jí celé pozemské živočišstvo?


Nebo snad přijde Kristus? Na to zapomeňte! Zkuste se konečně podívat pravdě do očí a přestaňte si něco nalhávat. Není mi známo, že by byl kontakt s Kristovou osobou možný. Pouze existuje jakýsi křesťanský egregor - skladiště energie, kterou posílají věřící, a tato energie se dá libovolně použít jak k dobrému ... tak hlavně ke zlému.

...A psát do závěru nějaké nepravděpodobné teoretické úvahy typu „v roce šedesátém šestém...“?
...Z toho už jsem vyrost.
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