
Malé  zamyšlení

V důsledku současných událostí, dle médií spějících pouze a nevyhnutelně k
válce,  která  rozhodně  zasáhne  a  ovlivní  celý  Evropský  kontinet,  jsem se
rozhodl trochu zamyslet nad tím co se vlastně děje a dělo kolem nás. 
Z historie  víme,  že člověk je  tvor  rozpínavý a  bere si  co chce ,  většinou
nedobrovolně.  V  době  kamenné  ,  chtěl  -li  kdosi  kus  cizího  mamuta,
jednoduše plácnul  majitele po hlavě a vzal si co potřeboval. 

Dnes jsme asi na jiné úrovni a k tomu plácnutí, tedy musíme přidat zástupný
ospravedlnitelný důvod . Ostatní pak zůstává beze změny. Zástupné důvody
lze obstarat pomocí víry a náboženství, ve jménu které se můžeme mydlit
ostošet.

Ne jinak to bylo i s námi a pohádce o bratřích Čechovi a Lechovi nevěří už
ani dementní poupata.  Kmen Bójů nebyli  žádní dobráci a tak se Kelti  byli
nuceni odsunout dále na západ. Ani potom to nebylo lepší a války vítězné
střídaly nevítězné, občas se povraždili příbuzní což vlastně trvá dodnes. 



Lupičské  řemeslo  se  modernizovalo  a  mnohdy  dostávalo  zelenou  od
vrchnosti  i  církve  svaté.  Ve  jménu  boha  a  je  jedno  kterého,  se  mučilo,
upalovalo, vraždilo a kradlo. Velkou kratochvílí byl hon na čarodějnice, který
církev jeden čas propagovala jako sport, zejména kvůli majetku, ale popravdě
nebýt  světské  náklonosti  ,  zřejmě  by  nikdy  nedosáhla  takových  rozměrů.
Občas se po konsilu dostal na hranici u některý duchovní a sem tam nějaký
nezbedný vědec,  hlásající  bludy o  kulatosti  Země ,  nekonečnosti  vesmíru
apod. 

Dnešní  doba i  když už víme,  že Země není  středem vesmíru a létáme k
vdáleným planetám je ale v něčem pořád stejná. Máme nové technologie 5G
a kdoví co ještě, ale  nicméně v těch nejprimitivnějších oblastech se chováme
stejně jako v době kamenné. Neznám ve své životě jediný rok, kdy by na
světě zvaném Země neprobíhala nějaká válka. Spravedlivá, či nespravedlívá,
náboženská , či jen prostě agresorská.    

Zbraně jsou čím dál tím dokonalejší, ale lidstvo myšlenkově trochu zaostává.
Byť  jsme  možná  vzdělanější,  pořád  jsme  se  nezbavili  toho  co  je  v  nás
geneticky zakotveno. Alespoň to tak na první pohled vypadá. Ani po mnoha
tisících  letech  vývoje  a  nejmodernějších  technologiích  dnešní  doby,  které
máme k dispozici  nejsme schopni pochopit,  že válka, zabíjení  a ničení už
dávno nejsou in. A  tak si myslím, nebylo by lepší, kdyby se lidstvo vrátilo o
kousek  zpátky  a  tyto  technologie  dostalo  až  dostane  trochu  rozum  ?
Neotevřeli  jsme  onu  pověstnou  pandořinu  skříňku  předčasně  ?  Pokud
opravdu podporujeme další  světovou válku,  vedenou dnešními  moderními
zbraněmi, pak možná povedeme život dle níže uvedeného obrázku a patří
nám do rukou maximálně zbraně z této doby. Račte si vybrat, zašlu Vám je
cestou GLS , dokud ještě funguje. 



Oheň na obrázku pochopitelně splňuje normu Euro 6 ,  stejně jako dnešní
bojová letadla, tanky, rakety a bitevní lodě. Granáty a bomby dokonce Euro 8,
protože  po  jejich  dopadu  už  Vás  Euro  ekonormy  rozčilovat  rozhodně
nebudou. 
Tolik mé malé zamyšlení a co si kdo z toho vezme je jeho věc. Máme přece
demokracii  a  svobodu projevu i  když  s  tou po projevu je  poslední  dobou
trošinku problém. Češi jsou na to ostatně zvyklí , mají přece trénink mnoha
generací od Rakousko Uherska přeze všechny režimy dodnes.


