Pasce Matrice
Nemôžete len tak vziať a ponoriť planétu
do matrice. Takýto systém je nestabilný,
čo znamená, že je dočasný a skôr či neskôr
sa rozpadne. Potrebujeme bezprecedentný
bezpečnostný systém a viacúrovňový a
viacrozmerný
systém
v
podobe
najzložitejšieho bludiska.
A tento labyrint nie je len so zamotanými
chodbami, ale s pascami, s miliónmi pascí
zameraných nielen na telo, ale aj na
myseľ. Rovnako ako endokrinné žľazy
udržujú telo v zajatí, musí aj hormonálny
systém matrice poskytnúť úplnú kontrolu nad spiacim stádom.
Matrix vytvára falošné ciele a priority, ale čo je najdôležitejšie, napĺňa falošný svet falošnými pôžitkami,
ktoré sa stanú hlavnými pascami iluzórnej reality. Človek nemusí ani predpokladať, že niekde sú dvere, ale
ak sa zrazu predsa len ocitnete v blízkosti drahocenných dverí, chytia vás za hlavu tisíce hákov. Nejde o
oceľové háčiky na mäso, je to oveľa efektívnejšie - jedná sa o inváziu maticových myšlienok priamo do vašej
hlavy a sú také skutočné, že si ich omylom pomyslíte …

11) Vývoj rýchlosťou guľky
28 Oct 2016
https://www.as-gard.com/evolutsiya-so-skorostyu-puli
Aké chybné stvorenie - človek!
Nevšímajte si rýchlosť, ktorá sa výrazne mení s rýchlosťou jeho vlastného života:
•

To, čo sa pohybuje oveľa pomalšie ako on sám (rast nechtov a príchod šialenstva), si človek nevšimne;

•

To, čo sa pohybuje oveľa rýchlejšie ako on sám (guľka a kamarát pri údere kladivom), si človek nevšimne.

Osoba si nevšimne predmety, ktorých veľkosť sa výrazne líši od jej vlastnej rýchlosti:
•

Človek si nevšíma veľmi veľké predmety (obrie pne a guľatinu v zornom uhle);

•

Človek si nevšíma veľmi malé predmety (plat podriadeného a vírus AIDS).

Človek zblízka nevidí odchýlku od parametrov svojho malého sveta, ktorého kolotoč sa dennodenne otáča so
svojimi chybnými nohami.
Ľudia, ak vidíte, zaznamenáte:
•

Rýchlosť, ktorú oči zistia (ach, mucha preletela!)

•

Veľkosť, ktorú ukážu vaše ruky (toto je šírka, toto je výška)

Potom sa súhlasne opriete o stoličku a kývnete hlúpou hlavou hovoriac:

vidím … verím … Súhlasím...
Teraz si predstavte, aké machinácie sa dajú vykonať, poznáte túto malú vlastnosť ľudskej psychiky.
Zoznámte sa s jej veličenstvom Evolúciou - vynikajúcim príkladom prekrúcania tvarov. A čo sa tu prevrátilo?
Rýchlosť, jej zúrivá rýchlosť.
Čo nás napadne,
Evolúcia?

keď

začujeme

slovo

Skôr nič nepríde, ale kto príde?
Samozrejme, Darwin a jeho opice!
Zlé jazyky hovoria, že osobne pochádzal od
nich (nuž, možno nie celkom, ale fúzy a nohy
určite!)
Jedinečnosť teórie spočíva v tom, že proces
evolúcie je vééééľmy pomalý, vlečie sa milióny rokov (aký pohodlný trik vymysleli, paraziti!), takže to nie je
viditeľné očami a nebude sa ho to dotýkať (rovnako ako radiácia, vietor, prúd a dysbakterióza).
Aká je teda podstata teórie?
Opica búšila kokosom rukami milión rokov, potom jej niečo udrelo do hlavy a ona vzala do ruky palicu, ktorou
ju po milióne rokov napadlo udrieť kokosový orech, a po milióne rokov si obliekla rifle a išla do nočného
klubu, kde sa zamenilo miesto s kokosom. To znamená, že teraz kokos začal mlátiť opicu a jej kokosové palmy.
To je celá evolúcia v jednom odseku!
Veda skrátka hovorí, že vedomie robí krok vpred a po vedomí sa sprísni aj fyzický vzhľad. (prebytok odpadá,
potreby rastú).
Dúfam, že sa Darwin neobrátil v hrobe kvôli tak stručnému prerozprávaniu diel celého jeho života. Sú však
jeho diela skutočne také vedecké?
Nie, nie sú. Všetko je presne naopak (je čas zvyknúť si). V skutočnosti je evolúcia taká rýchla, že si ju
nevšimneme nie preto, že sa plazí ako korytnačka Galapágy, ale naopak - letí ako strela.
Ak zo zátvoriek vyberieme proces moronizácie na škole a univerzite, potom si všimneme, ako rýchlo sa učíme
v reálnom živote. A prečo sa trápiť s touto školou, ak sa po zapnutí YouTube môžete naučiť úplne čokoľvek a
10-krát rýchlejšie a bez prebudenia o 7:00?
Zdôrazňujem: Učíme sa neuveriteľne rýchlo! Navyše, čokoľvek.
Opici trvalo milión rokov, kým zdvihla palicu. Darwin zjavne v detstve nevaril kondenzované mlieko, inak by
prepracoval svoju evolučnú teóriu.
Príklady:
Hodinu pred príchodom rodičov z práce explodovala v kuchyni plechovka nedostatočne tepelne upraveného
kondenzovaného mlieka. Všimli ste si, ako sa rýchlo začnete vyvíjať v okamihu výbuchu ??? Za sekundu je v
mojej hlave pripravený plán na:
•

Umývanie okna;

•

Bielenie stropu;

•

Lepenie tapiet.

Všimli ste si, aké spôsoby prenasledovania autobusov vynašiel človek, ktorý si zabudol notebook? Moja
odpoveď je, že za posledných 10 rokov neurobil pokrok vo vývoji!
Ako rýchlo začne mozog premýšľať, keď reťaz spadne z bicykla?
Učíme sa rýchlo, neskutočne rýchlo, ale najzaujímavejšie je, že si to neuvedomujeme. Vývoj je taký rýchly a
človek si tak rýchlo zvykne na novú úroveň vedomia, že si myslí, že svet bol jednoducho pozastavený a nič sa
nedeje okolo.
Fórum tejto stránky je toho živou ukážkou Za mesiac ľudia strávili také obrovské množstvo nových informácií,
že si ich nevšimli. Ak na začiatku veta o skutočnej rodine za plotom Lunaparku vyvolala odmietnutie až k
agresii, potom to o mesiac neskôr vyšlo najavo. Ani časové slučky a vrstvenie vrstiev reality už nevyvolávajú
emócie:
- Dnes som išiel do obchodu po chlieb, ktorý bol včera vyhodený do vzduchu.
- Áno, stáva sa ... Dnes som pozdravil priateľa, ktorý bol nedávno pochovaný.
Upozorňujeme, že ak si zvyknete na každodenný vývoj, potom niekoľkodňová pauza spôsobí nepohodlie a
vytvorí sa pocit, že sa auto pošmykne, narazí do steny a vytvorí sa stagnácia. Ak sa také neuveriteľné zmeny
vedomia dosiahnu za mesiac, predstavte si, čo môžete urobiť za rok, a oni nás rozťahujú do milióny rokov!
Globálnejší príklad pominuteľnosti evolúcie.
Ako sme už spomínali viackrát, sami sme v minulosti pozvali tvarov, aby nás naučili identifikovať
podvod. A to je možné len kontamináciou planéty injekciou lží. Všetky tieto rieky krvi, hrôzy a utrpenia,
krutosti a zrady boli vyvinuté vopred a schválené na najvyššej úrovni. Áno, ťažké! Veľmi ťažké ... Ale to je
jediný spôsob, ako môžeme vypestovať nový orgán - detektor lži.
A v tomto pekle sme uspeli. A výsledky sú ohromujúce, hovorím vám. Pustime si film v 90. rokoch. Predstavte
si, že vás dnes posadia k sledovaniu televízie, kde človek s účesom pod hrncom nariaďuje, aby sa všetky vaše
švy a jazvy rozpustili, a to aj na vašej košeli. Alebo iný čaro-dej nabíja vodu a batériu pre auto cez konvexnú
obrazovku. A musíte uznať, že sedeli, s otvorenými ústami nepochybovali a ani nehýbali, aby sa tajomstvo
telekonferencie nechtiac nezmenilo na neduh a nemuseli sa ráno priviazať za rohy k lustru.
Predstavte si, čo by ste teraz povedali tým klaunom? Keby som mal dobrú náladu, bolo by to jednoduché, padli
by od smiechu. Boli by sme unavení a hladní - hodili by stoličku na obrazovku a utekali povedať susedom, že
to všetko je klam a že všetci okolo nás tvrdo spia a že z nás robia hlupáka, pozerajúc do jeho očí.
Susedia a príbuzní by vás samozrejme poslali do pekla, a ak by sa neupokojili, zavolali by chalanov v bielych
plášťoch, pretože ste pochybovali o pravde orgánu, ktorý sa nám podáva kdekoľvek, ale na samotnej telke !!!
Áno, a na centrálnom kanáli !!!
- Ča čo narážaš, mladý muž, že budú klamať v televízii alebo čo? A?
Dnes takáto otázka prinajmenšom spôsobí úškrn.
Evolúcia nemá nijaké hranice, je nekonečná a my sme tu, v roku 2016, určite sme vyvinuli skvelý detektor lži v
porovnaní s 90. rokmi, ale k dokonalosti to má ešte ďaleko.
Čo je podstatou tejto krátkej kapitoly? Chcem, aby ste pochopili, koľko sa dá v našej mysli urobiť za krátke
obdobie, pozitívne aj negatívne. Na jednej strane zvoní budík, na druhej sa šepká uspávanka a medzi dvoma
požiarmi si môžete vybrať iba vy. A teraz prechádzame k logickému záveru dnešnej konverzácie:
Vývoj počítačových hier
Pomysli na nadpozemskú rýchlosť vývoja digitálnych technológií, najmä za posledných 20 rokov, a pochopíš,
ako smiešne vyzerá Darwinova teória a aký dezert pre nás pripravujú tí, ktorí spolu s jeho opicami vytvorili
Darwina.

12) Slenčník na pozadí kontinentu
1. decembra 2016
https://www.as-gard.com/zont-na-fone-kontinenta
Často mi ponúkajú osobné stretnutie. Nielen jesť knedle v Kaťuši, piť čaj u
Fernanda, ale aj v ktorejkoľvek inej časti mapy, ktorú navyše budem
menovať.
No, poďme si to zorganizovať hneď teraz, ale pod jednou podmienkou:
máte svoj vlastný dom s trávnikom, do ktorého zídem v balóne.
Čo je to za zmätok na tvojej tvári?
Čo je kurva trávnik, alebo prečo kurva schádzam dole?
Aha, čo to kurva v horkovzdušnom balóne je? Áno, chcem na ňom jazdiť.
Faktom je, že som sa na fóre dlho snažil vysvetliť 3 veľmi dôležité veci, ale
všetky ruky mi nestačili (ani nohy).
Takže ste skočili do koša. Čo z toho vidíš? Váš známy trávnik, bazén a dokonca aj obľúbený slnečník, nie?
Máte až 20 akrov svojho osobného priestoru a môžete na ne umiestniť toho veľa pre pohodlný život.
A čo hranice pozemku? Dom a plot, o ktorý sa
opiera vzhľad.
Tak vzlietnite. Sme v nadmorskej výške iba 100
metrov a žiadam vás, aby ste venovali pozornosť
3 veciam:

1. Viditeľnosť
Nielenže sa rozšírila, ale exponenciálne vzrástla. Už viac nevidíte iba svoj pozemok s očami upretými na plot.
Trávnik bol v strede zorného poľa a okolo neho boli po obvode prilepené susedné oblasti. Čím vyššie pôjdeme,
tým väčšie bude zorné pole.
2. Rozpoznanie
Poznáte svoj pozemok z výšky 100 metrov? Áno, ide to celkom! Môžete dokonca vidieť slnečník, ktorý je plný
kontrastov.
3. Mierka
Prezrite si dom a bazén: nezdajú sa také veľké ako pred štartom.

Chápem, že ste všetci nemuseli byť vo výškach v skalách alebo v lietadle, ale jedinečnosť nášho experimentu
spočíva v tom, že sa zdvihnete nad svoj vlastný trávnik.
Takže naša výška je teraz 500 metrov.

1. Viditeľnosť
Pôsobivé. Zorné pole už pokrýva celú oblasť.
2. Rozpoznanie
Aby ste spoznali svoj trávnik z takej výšky, musíte sa veľmi snažiť.
3. Mierka.
20 akrov, ktoré sú také priestranné, keď po nich kráčate, sa teraz javia ako melónové jadierko. Nevidíte ani
jasný slnečník.

Naberáme nadmorskú výšku 10 km. Je jasné, že turisti v horkovzdušných balónoch nejazdia tak vysoko. Museli
ste myslieť na zemi, tak si pripnite bundu dolu k nosu a pozerajte sa dole.

1. Viditeľnosť
Kde to kurva je. Vidíte tak ďaleko, že krajina prechádza na oblohu v rozptýlenej línii. [Rusko - roztrúsené po
celom svete]
2. Rozpoznanie
Z 10 km nie je možné rospoznať vašich 20 akrov.
3. Mierka
Ak nie ste sokol, potom z takej výšky váš pozemok zmizol z dohľadu a o slnečníku ani nehovoriac.
O akom nezmysle tu hovorím? Aký Falcon, aký slenčník, aký Peacock-Mavlin?

Týmto jednoduchým zážitkom som vám chcel ukázať 3 vtipné momenty. Väčšina z vás si ich už dávno všimla
sama, ale nevedela, ako ich vyjadriť slovami, čo teraz urobíme.

1. Viditeľnosť
Počuli ste pojem videnie? Čo tým myslí? Všeobecne sa tento obrat stal dlho zneužívaný. Naznačuje, že človek
vyjadruje svoj názor formovaný z ničoho. Je to také subjektívne a úzkoprsé, že sa to zužuje na veľkosť bodu.

Bod nič nepokrýva, nemá žiadnu plochu, je nekonečne malý, bez ohľadu na to, ako zväčšíte mierku. Osoba
vyjadrujúca svoj uhol pohľadu ukazuje iba svoju úzkoprsosť. Jeho bod nepokrýva oblasť žiadnych znalostí, z
ktorých sa skladá vesmír.
Opakom videnia (зрения) je oblasť poznania (знаний). Dokonca aj slovo je rovnaké ako v kartografii
(Riazanská oblasť, Donecká oblasť atď.). Oblasť nie je bod, má oblasť pokrytia, takže človek obdarený
oblasťou poznania nikdy nevyjadrí uhol pohľadu.

A kde je balón?
Je nemožné vedieť všetko. Človek, ktorý tvrdí opak a nikdy nepoužije slovné spojenie „neviem“, je iba hlupák
(v zlom slova zmysle hlupák).
Čím viac sa naučíte, tým viac pochopíte, že „hovno“ viete o tomto svete! Nie je to tak?
Parafrázujem: Čím viac sa naučíte, tým viac sa objavuje neznáme.
Parafrázujem: Čím väčšia je oblasť vašich vedomostí, tým väčšia je plocha priľahlých území neznámeho.

Hladký výstup v horkovzdušnom balóne je jednoducho úžasný a demonštruje tento jav. Spočiatku vidíte iba
svoj trávnik - toto je oblasť vašej odbornosti. Za obvodom plotu je to, čo nevieš.
Hneď ako mierne rozšírite svoju oblasť vedomostí (vystúpite iba 100 metrov) a priľahlé územie k plotu sa
rádovo zvýši (plot je hranicou vašich vedomostí). Oddeľuje pre vás úplne odlišné polia neznámeho.
Z výšky 10 km je oblasť vašich vedomostí jednoducho fantastická, ale o to nepreskúmanejšia za hranicou
oblasti.
Ak to nevysvetlím jasne, otvorte mapu a uvidíte, koľko pozemkov obklopuje váš plot na 20 akroch a koľko
pozemkov obklopuje Rostovskú oblasť. Preto veľmi znalí ľudia hodnotia svoje vedomosti ako nepodstatné,
pretože vidia veľkosť hraníc svojej oblasti poznania. Aký vynikajúci zmysel pre humor má vesmír, nemyslíte?
Čím viac sa naučíte, tým hlúpejšími ste!

Práve s týmto javom sú spojené nezrovnalosti so získavaním veľkého množstva nových informácií.
Čítal som veľa obvinení, že moje informácie majú veľa nezrovnalostí, a čím viac rozdávam nové informácie,
tým je viac nezrovnalostí. Pochopte, že nezrovnalosti sú iba vo vašej hlave - vo vašej oblasti odbornosti.
Pretože kruh vyplňujete nerovnomerne a bielymi škvrnami, je to však otázka času. Ak ste vystúpili do vyššej
výšky, zastaňte a rozhliadnite sa na 360 stupňov, aby ste svojim pohľadom vyplnili biele škvrny na mape.
Nechoďte na ďalšiu úroveň, kým nezložíte hádanky do mozaiky.
To znamená, že musíte vyplniť recenziu jednotlivých krúžkov, nie roztrhané úlomky.

Prehĺbenie situácie: Ak ste si predstavili a osvojili porovnanie lipeckej oblasti s oblasťou znalostí, dokončme
obrázok až do konca. Faktom je, že nežijeme v plochom svete, ale v trojrozmernom, takže naše poznanie nie je
úplne správne na porovnanie s mapou.
Vedomosti sa šíria do strán, nie vo forme krúžkov, ale vo forme gule (bubliny, ak
sa vám páči), pretože vedomosti sú objemné.
Ak obraz nie je jasný, predstavte si rázovú vlnu z výbuchu alebo svetlo z lampy,
ktoré sa šíria všetkými smermi naraz (ako volumetrická bublina), a nie v rovine
(ako prstence Saturna, ktorú pre nás umelo kreslia).
Na túto planétu bolo vtlačených príliš veľa sfér, aby sme pochopili: Čo sa tu do
pekla deje? - je to možné nie podľa oblasti (ploché myslenie), ale iba podľa sférou poznania.
Rád by som to zdôraznil: informácie vo vesmíre sú vždy usporiadané vo vrstvách a všetko závisí iba od
úrovne vášho prístupu. Ktovie, ktorá vrstva sa vám otvorí, keď sa pozriete z okna, počúvate príboj alebo čítate
tento web ...?

2. Rozpoznanie
Všimli ste si, že keď ste prvýkrát hľadali svoj domov na satelitnej mape, okamžite ste ho nespoznali? (okrem
dnešného prípadu, keď sa plynule pohybujete od domu). Prečo? A pretože obrázky sa do vášho mozgu načítajú
iba z prízemného uhla. Pohľad zhora s tým nemá nič spoločné, takže nemôžete rozoznať niečo, čo ste nikdy
nevideli!
A je to - nový pohľad na známe veci pod nosom!
Teraz chápete, prečo je také ťažké vidieť niečo veľmi veľké alebo premýšľať v planetárnom meradle? Pretože
pohľad zhora bol vymazaný z vašej pamäte.

3. Mierka
Máte koliesko na myši. Keď teda kráčate po satelitnej mape, občas ňou krútite v smere zväčšovania a
zmenšovania mapy. Uvedomujete si, aká veľká je planéta?
Tu ste zväčšili mapu na maximum, čo vidíte? Tu je strecha vášho domu, tu je altánok a dokonca je viditeľný aj
slnečník. Ale jedno kliknutie na koliesko a už vidíte blok, v ktorom sa váš slnečník rozpustil, ďalej - už oblasť,
v ktorej nemôžete rozoznať svoju ulicu. Ďalšie 2-3 kliknutia a celé mesto sa zmenilo na slnečník. A tak sa
vzďaľujete od mapy na maximum - pred vami sú kontinenty, na ktorých sa nedajú rozoznať mestá, nie to, že
slnečník. Teraz si predstavte, koľko slnečníkov je možné umiestniť na jeden kontinent?
Milión? Miliardy? Bilión? Možno ešte viac?
Aký je v tom trik? V skutočnosti, keď hovoríme o akýchkoľvek molekulách a atómoch, ktoré väčšina z vás
jednoducho nevidí, hovoríme o úplne hmatateľnej veci, ktorú môžete uchopiť rukami - váš slnečník. Ale to
jednoducho nie je porovnateľné s veľkosťou kontinentu.
Chcem aby si s každou bunkou svojho mozgu pocítil veľkosť dvoch hodnôt.
Vizuálne ich nemôžete umiestniť ani len vedľa nich, v čom sú odlišné! Je to ako keby
ste na Saharu odhodili zrnko piesku.

Prečo to robím? Po prečítaní mojej stránky a rozobraní sveta divokého západu pomocou ozubených kolies ste si
predstavili, že ste inteligentný, znalý a osvietený. Dovoľte mi, aby som vás osprchoval pramenitou vodou:
Všetko, čo ste sa naučili, je, že na pozadí kontinentu je slnečník! Teraz sa pre vás otvoril slnečník a v budúcom
roku alebo dvoch sa vám otvorí celý kontinent atď. Do nekonečna, smerom k pozitívnej fraktálnosti.
Áno, vy sami, pamätajte si na seba pred pár mesiacmi! Je možné tieto vedomosti porovnať s dnešnými?
To, že sa v pondelok otriaslo vežou, nezdvíha už pulz v nedeľu.
Iba pomocou príkladu so slnečníkom môžem nejakým spôsobom naznačiť bezvýznamnosť vašich a mojich
vedomostí, takže na hranie ani nepomyslite.

Nuž a kontrolný výstrel: Aby vás infekcia megalomániou definitívne nezrazila, predstavte si veľkosť slnečníka
oproti veľkosti planéty, na ktorej rastie naša vinica. A vôbec, kto vie, pred akým slnkom nás tento slnečník
zakrýva?

13) Internetová etiketa
31. júla 2017
https://www.as-gard.com/internet-etiket
Čo si myslíte, o čom bude diskusia?
Táto téma sa dotkla každého z vás, ale trápila ma natoľko, že musím pretlačiť prejav z pódia. (moja tribúna,
pretláčam čo chcem)

Etiketa hovorí o mnohých zaujímavých
povinnostiach, napríklad o tom, aby si ustrice
nikdy nenapichoval vidličkou s krevetami.
Zdá sa, že ak sa to popletie, potom Jarilo vyjde v
tú istú hodinu a sám Zeus zostúpi z neba, aby
prerazil násilníka vidličkou pre narušiteľov.
Tiež je zvykom pozdraviť sa každý deň a
rozlúčiť sa pred odchodom. Všetky tieto
pravidlá sú potrebné a určite s nimi súhlasím, ale autori-zostavovatelia žili už dávno, takže nepoznali World
Wide Web, v ktorom etiketa živej komunikácie praská vo švíkoch, pretože sieť má trochu iné pravidlá, ktoré sa
akosi samy vytvorili.
Opakujem, že sa s nimi osobne stretávate každý deň, inštinktívne chápete, že existujú, iba o nich nehovorte
nahlas, čo teraz urobíme.

Čo jednému ráno, druhému - večer!
Uvidíte, o čo ide: planéta sa zdá byť rozdelená do časových pásiem (a je mi úplne jedno, aký má tvar pre
kohokoľvek), takže komu Dobré ráno a komu Dobrá noc!
Nie je teda úplne správne začínať správu, príspevok, komentár alebo list pozdravom, ktorý je prilepený k
polohe rúk na číselníku. A nejde ani tak o časové pásma.

Niekto chodí do lesa, niekto na palivové drevo a niekto na internet.
Dobre, aj keď žijete nielen v rovnakom časovom pásme, ale aj so svojou spolubesedníčkou na jednej ulici. Ale
koniec koncov, nie je skutočnosť, že si list prečíta, hneď ako ho pošlete. Ak mu želáte láskavosť ráno alebo
večer, netušíte, v ktorú dennú dobu list otvorí. Teraz sedíte na internete a on vyloží kočiar s plutóniom-238,
alebo možno išiel na huby s tlačidlovým telefónom. Nie každý má dotykovú obrazovku, myslite na to!
Prvé pravidlo internetového pozdravu teda hovorí: Neviažte ho na dennú dobu.
Hej! Dobrý čas! Ahoj!
Ako sa vám to páči, ale iba bez toho, aby ste boli pripútaní k hodinám, a bude to správne, keďže nie sme na
ulici, ale na webe.

Interval internetu
Zistili sme teda, že sa ukazuje, že deň je po ciferníku rovnomerne rozmazaný, a preto nastáva druhý problém, s
ktorým sa opäť stretol každý z vás.
Aký je interval medzi správami, kedy je povinný opäť pozdraviť?
Nemôžete spať o tretej hodine ráno. Možno preto, že film, ktorý ste pozerali, alebo možno otrávite
priekopníkov ohňom, to nevadí. Dôležité je, že o 8. hodine ráno vstanete na fyzické cvičenia a premýšľali ste:
potrebujete pozdraviť znova toho istého účastníka rozhovoru, ktorý akoby posielal správy, emotikony a odkazy
vašim smerom len pred 5 hodinami?
Stručne povedané, kde je medzník, ku ktorému sa nemusíte zdraviť, a po ktorom je to podľa etikety
nevyhnutné?

Aký je to úsek? Hodina, 5, 10?
Nikto nevie, nenamáhajte sa. Už to závisí od vašej blízkosti s účastníkom rozhovoru. Akú vzdialenosť ste si u
neho stanovili, tak sa sami rozhodnite, po akom intervale nekomunikácie sa musíte opäť pozdraviť.
Prejdime teraz k najpálčivejšej otázke internetovej etikety:

Kde že si sa prepadol - stratil?
Vaša korešpondencia trvá už celé dve hodiny, na obrazovku sa valia komentáre, veselé na žalúdočné kŕče,
atmosféra internetovej komunikácie je v júli v Hurghade horúca ako vzduch, keď tu zrazu ...
Účastník rozhovoru zmizne ... Mama drahá ... parazit sa vyparil, akoby nikdy neexistoval.
Aký druh útoku? Predsa len, čmáral správy ako filmový hacker, očividne slepý 10-prstový, a teraz bol minútu
ticho !!! A teraz prešla hodina! Nie je mŕtvy?
O 3 hodiny neskôr.
Ani slovo, ani slovo. Tu je bastard, ktorý ostal v angličtine. Možnosť so srdcovým infarktom je vylúčený,
pretože správy by už ukazovali, ako človek zomrel pri písaní na klávesnici. Takže iba odišiel bez rozlúčky,
hodil vás ... Takpovediac - nechal vás na brehu. Čo je to, aby strácal čas maličkosťami - proste zradený! Dajte
dýku vzadu až po rukoväť, pes! Aký parchant! Ale bola to taká zábava!
Je to známa situácia? Prečo sa niekedy účastník rozhovoru náhle vypadne zo siete? A všetko je veľmi
jednoduché: Ak
ste ošetrovateľ na zeleninovej farme, ktorý práve začal 12-hodinovú zmenu,
potom si zavesíte na nos jednu jednoduchú vec: ani váš besedujúci nemusí strážiť na zeleninovom farme, a o to
viac nie je potrebné, aby on prevzal 12-hodinovú smenu, odhad !!!
Áno, v živote sa to stáva! Zvážte tento rozdiel pri ďalšom prekliatí znamenia „Offline“ (nie je v sieti).
Čo sa mohlo stať na druhom konci linky?
A tam mohlo plakať dieťa, ktoré bolo napríklad urgentne netrpezlivé na papanie! A tých najmenších tiež musia
prebaľovať a nemienia čakať! A je im úplne jedno, že sa hneváte na druhom konci internetu kvôli prehriatej
fľaši s mliekom, ktorá sa teraz musí chladiť pod studeným prúdom vody, a preto musíte vybehnúť do kuchyne.

Ak nepoznáte spojenie s novorodencami 24 hodín denne, potom je to váš problém, nie toho, koho urazil náhly
zánik vašej bujarej dvojhodinovej internetovej zábavy.
A čo iné sa okrem kričiacich malých ľudí môže ešte tak náhle stať na druhom konci linky?
Už vás niekedy pichla včela?
Brzdil vás dopravný policajt?
Boli ste na rade s gynekológom?

Dochádza vám telefón?
Pod umývadlom prasklo potrubie?
Vypli svetlo?
Boli ste unesení mimozemšťanmi?
Zobrali lietajúce opice telefón na ceste žltej tehly?
Alebo možno vlna tsunami pokrývala 800 km pobrežia vrátane lehátka, na ktorom váš partner hovoril a čmáral
správy?
Už ste niekedy premýšľali o tejto situácii na svojej zeleninovej základni v Tveri?
Pochopte, konečne, že neexistuje žiadna záruka, že váš partner je teraz v úplne rovnakej polohe ako vy:
Na ľahkom kresle za počítačom sa otravuje termín nudného 12-hodinového posunu strážcu zeleninovej farmy.
Odpusťte mu za tento nedostatok.
A na konci nášho rozhovoru ten najvzácnejší prípad nedorozumenia na internete:

Prečo neodpovedáš?
Samozrejme, odložil som banálny nezáujem, ignorujem ho alebo rozhorčujem sa. Bude o účastníkoch
rozhovoru, ktorí majú v pošte viac ako 10 listov denne. Povedzte mi, koľko písomných dialógov môžete viesť
súčasne?
Môžete dva? A tri? Si priamo Julius Caesar! A 10? Mizerná záťaž na mozoček, však?
Predstavte si vľavo ten istý stĺpec predplatiteľov, ktorých písmená sa aktualizujú každých 10 sekúnd, a počet
predplatiteľov nie je ani 2, ani 5 a dokonca ani 7.
Predstavte si dav 10 ľudí, ktorí prišli k vašim dverám v rovnakom čase, a každý z nich mi kladie svoju
najdôležitejšiu otázku na Zemi. Vydávajú hluk, vyrušujú a snažia sa navzájom kričať. Našli ste sa?
Nemôžete všetkých poslať k takej a tej matke, pretože ste predsedom domu a nájomníci vám dôverujú a vy ste
za ne zasa plne zodpovední, pretože vy sami ste si vybrali taký scenár.
Poviem viac: jednoducho musíte počúvať všetkých (a niekedy musíte počúvať samé nezmysly) a odpovedať,
aby sa nikto neurazil a zostal s vašou odpoveďou úplne a úplne spokojný. Našli ste sa?
Situáciu zhoršíme: Čo však v prípade, že tento dav nie je 10 ľudí, ale dvakrát väčší? A trikrát? Zvládneš to? A
nemôžeš to zavrhnúť, keď si spomeniete na kašu, ktorú ste pripravili a ktorú každý prišiel vyskúšať.
Teraz roztiahnite svoju predstavivosť a predstavte si nemysliteľné: váš prah, ktorý má hodnotu 500 ľudí. Čo s
nimi urobíš?
Prenesieme situáciu z fyzického do virtuálneho prahu. Aký je zásadný rozdiel? Skutočnosť, že vaši partneri
nevidia iba vás, ale celý dav. To znamená, že každý z 500 ľudí si myslí, že je jediný, a vy ste práve začali 12hodinovú zmenu a práca strážcu zeleninovej farmy je taká nudná, že už len čakáte, kedy napíšete na príspevok
kancelárie. Myslíte si, že je ťažké prijať 500 ľudí?
Vôbec nie. Je to len otázka času. Problém je tu iný - faktom je, že zajtra príde 500 nových ľudí a včerajší budú
naďalej klásť otázky.
Pritvrdíme ešte viac: Predstavte si, že nevlastníte poštovú schránku, ale web so schránkou. Ako sa vám páči dav
hostí, nie 500 ľudí, ale rádovo viac? To znamená, že vás denne navštívi 5 tisíc ľudí. Predstavovali ste si taký
dav? A čo ak, toto číslo sa zvýši na 20, 30, 50 tisíc ľudí denne !!!

Ste si vedomí, že toto je už burácajúci štadión?
Koľko šálok musím po týchto čajoch každý deň umyť? Ani reklamy na čistiace prostriedky nepoužívajú také
množstvá na jednu fľašu. Pripomínam, že vzhľadom na virtuálnosť našej komunikácie s vami sú všetci
presvedčení, že sme dvaja.
Prídete s najdôležitejšou otázkou na Zemi a ja som ten, komu na ňu odpovedá.

Morálka tejto bájky je táto:
Poďte ďalej, píšte a pýtajte sa na čokoľvek, len sa nepýtajte, či mám budúcu sobotu voľno. Netuším, kde
budem o 20 minút, nieto ešte o týždeň. Tu musíte improvizovať.
Poďte ďalej, píšte a pýtajte sa!
Odpovedám na 90% e-mailov. Nevíte tomu, tak si to overte! Buďte vytrvalí a zvedaví, ale nezabudnite, že keď
sedíte v mäkkom kresle v útulnej miestnosti, váš účastník na druhom konci linky môže byť nielen
zaneprázdnený stovkami simultánnych dialógov s vami, ale dokonca byť v pozícii, kde vtáky nespievajú,
stromy nerastú a všetkých 10 prstov, ktoré by vám mali vytlačiť najskoršiu odpoveď, je zaneprázdnených
dôležitejšími obchodmi.

14) Stabilné na dvoch koľajniciach
31. augusta 2019
https://www.as-gard.com/na-dvuh-relsah-ustoychivey
Čo teraz povedať dieťaťu o svete okolo, ak sme v hre?
Na túto otázku som musel tak často odpovedať osobne, že som sa v predvečer najstrašnejšieho sviatku v roku Dňa mŕtvych vedomostí, rozhodol zverejniť článok pre všetkých.

Otázka je spravodlivá. Koniec koncov, nehovoríme o manželkinom bratovi, priateľoch alebo susedoch, ktorých
láka vysávať svoje špinavé mozgy, ale je to nemožné. Teraz, ak sa pýtajú, odpovedzte, inak budete príliš múdri
na myšlienky, na ktoré sa vás nepýtali.
Hovoríme o vašom dieťati, ktoré sa na svet pozerá cez prizmu rodičov, čo znamená, že iba vy môžete
rozhodnúť, čím naplníte jeho drobnú hlavičku.

Rodičia, ktorí si prečítali rozprávku „7 vrstiev lží“, sú zmätení za vidličku na ceste: dať dieťa roztrhať ho
školou a ulicou, alebo postupne otvárať zákulisie tohto divadla, poukazujúc na nezrovnalosti hry, na ktorú
učiteľ ani len nepomyslí.
Tu to je, kľúčový problém spoločnosti - ľudia prestali myslieť! Toto je nejaký druh choroby, ktorá oslabuje
kritickosť mysle - mor 21. storočia. Túto chorobu rozoberieme na atómy v nasledujúcom článku a zatiaľ čo toto
semeno klíči, zvážime problém nakreslenej vidlice.
Predstavte si teda vlak, ktorý ide po dvoch koľajach. Povedzte mi, čo sa stane, ak
bude odstránená jedna koľajnica?
Vlak stratí stabilitu a cesta sa skončí!
Dúfam, že o tom nikto nepochybuje, takže pozornosť venovaná predstavenstvu:

Prípad č. 1: Školák obyčajný (pophigistus ordinaria)
Toto je dieťa, ktoré slúžilo v detskom adiku a teraz v školských triedach prechádza Kambodžou, Vietnamom a
Afganistanom.
Také dieťa tuhne pri vetách: „1. september“; „Pôjde pred tabuľu ...“; „Čoskoro ЕГЭ“ atď.
(Samostatná téma, z ktorej sa rodič trasie, ale teraz sme už pri deťoch.)

Mozog študenta sa škrípavo otvára hlavným kľúčom ako balík s hrdzavými nechtami,
aby sa vyplnili také užitočné skutočnosti, ako je teplota zemského jadra, ktorá
povedie k mongolsko-tatárskému jarmu alebo o vynásobení nulou (pripusti čitateľ,
došlo niekedy v tvojom zložitom živote k situácii, kde si musel niečo vynásobiť
nulou? Nechajte ma hádať, došlo aj k ďalšej: keď ste do vzduchu zakričali: „Nedá sa
deliť nulou!“) Také užitočné vedomosti, ktoré v sebe skrýva vysvedčenie o
stredoškolskom vzdelávaní?
Bežný školák je nabitý oficiálnymi poznatkami natoľko, aby ich konzumná spoločnosť pochopila, a plával v
spoločnosti ako ryba vo vode - v prehnitej spoločnosti, ktorá nedokáže kriticky myslieť, s prehnaným pocitom
stádovitosti.
Stručne povedané, školák je malý človek, z ktorého vyrastie malý prevodový stupeň obrovského
spotrebného stroja.
S mozgom biorobota nie je iné šťastie ako dokončiť školu, ísť na univerzitu, oženiť sa, vziať si obojok za 30ročnú hypotéku na narodenie dieťaťa a raz ročne so svetlým obojkom na zápästí (vždy sa posúva dole) letieť,
aby si zohrial obličky v 5-hviezdičkovej ohrade pre biorobotov ...

Prípad 2: Dieťa domáce obyčajné
Toto je jedinečný a veľmi vzácny zástupca Homosapiens. Dieťa sa nebojí robiť chyby,
skúša to znova a znova, kráčajúc v tanku k cieľu, bez obáv z toho, že sa mu posmieva
učiteľ alebo spolužiaci, takže jeho vlastný názor každým rokom silnie.
Nie sú tu žiadne budíky, pondelkom a šikanovanie, žiadne slepé poklony dospelým,
pretože si treba zaslúžiť úctu k domácemu dieťaťu. Dieťa žiari zdravím, slobodou,
všestrannosťou, zvedavosťou a cieľavedomosťou. V procese učenia a poznávania seba
samého neuznáva steny a ploty.
Takéto dieťa nemá vedomosti o odpadkoch, študuje štruktúru sveta očami svojich
rodičov, a nie na príkaz jednorazových autorov učebníc - úplne iná filozofia,
psychológia, história, geografia, astronómia.
Počas puberty sa rodičia zrazu nezmenia na dinosaurov, pretože spojenie medzi generáciami nie je prerušené.
Dieťa sa učí takej disciplíne, ktorá v škole neexistuje ani len zbežne: „Kauzálne vzťahy.“ Dieťa s materským
mliekom absorbuje zodpovednosť za každý svoj myšlienkovitý a bezmyšlienkovitý čin. Dieťa je trénované v
technike energetickej a informačnej bezpečnosti, o ktorej detailoch sa nedá diskutovať ani s rovesníkmi.
Tak prestaň! Tu je opäť kľúčový bod - s ľuďmi o tom nemôžete diskutovať! Ako môže taký vzácny exemplár
vychádzať so spoločnosťou?
Vraciame sa k vlaku, ktorý má iba jednu koľajnicu. Nepohne sa, pretože spadne na bok, aj keď je koľajnica
umiestnená v strede osi.
Školstvo je jedna koľajnica, po ktorej je dieťa nútené jazdiť.
Domáce vzdelávanie je tiež jedna koľaj, ktorá nezabezpečí stabilné postavenie v spoločnosti.
Ak má dieťa iba jeden svetonázor, potom je ako ten vlak zakopaný v podvaloch. Bez ohľadu na to, kde dieťa
študuje, ste ako rodič povinní zabezpečiť vláčiku dve koľajnice všetkými prostriedkami:

Vaše dieťa musí vedieť oboje!
Iba v takom prípade bude stabilne jazdiť na dvoch koľajniciach súčasne, čo mimochodom poskytne svojim
rovesníkom gigantický náskok, pod nohy ktorých rodičia položili buď koľajnicu č. 1, alebo koľajnicu č. 2. A
nech je oficiálna veda úplne falošná, prehnitá, trápna a taká nespoľahlivá, ale okrem virtuálnej simulácie je
dieťa jednoducho povinné poznať, vlastniť a uplatňovať bludné techniky nepriateľského tábora.
Predsa ako súdruh Stalin: "Nesmiete jesť mäso, ale musíte byť schopný sťahovať kožu!“
Dieťa, v ktorého softvéri vyplníte obe možnosti videnia sveta, sa jednoducho, hravo naleje a podporí absolútne
akýkoľvek rozhovor v akejkoľvek spoločnosti a raz alebo dvakrát hodí do štrku každého chytráka s hrubými
šošovkami s hnedými okrajmi, ktorý sa odvážil postaviť do cesty vlaku, takže stabilne preteká na dvoch
koľajniciach.

