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KDYBY TO BYLO TAK JEDNODUCHÃ‰ ...
NedÄ›le, 21 Ãºnor 2016

Dostala jsem od jedné kamarádky z dalekých zasnÄ›Å¾ených hor následující "lítací e-mail". Ano, je to vÄ›c, která se hromadnÄ›
pÅ™eposílá, ale snad jste to je&scaron;tÄ› neÄ•etli - a snad vás svým obsahem zaujme. Fakt je, Å¾e má má pravdu - je to
zajímavé shrnutí "výdobytkÅ¯ civilizace" :-)))

Satan svolal celosvÄ›tový kongres démonÅ¯. A v úvodním projevu Å™ekl: "Na&scaron;e situace se zdá být prekérní. Lidé si
postavili mnoÅ¾ství kostelÅ¯, chrámÅ¯, me&scaron;it a templÅ¯, aby mÄ›li kam pÅ™ed námi utíkat. Mají také mnoho moudrých
knih - nÄ›které z nich i svaté - a dokáÅ¾í z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svÅ¯j Å¾ivot. My tomu
nedokáÅ¾eme zabránit! Na&scaron;e vÄ›c se zdá být ztracena..." "Co tedy máme dÄ›lat?" volali démoni. "NebraÅˆte jim v
tom, Ä•emu zabránit nedokáÅ¾ete, ale pÅ™ipravte je o Ä•as'', pokraÄ•oval Satan, '' aby nemÄ›li Ä•as na podstatné vÄ›ci. SnaÅ
se, aby byli stále zaneprázdnÄ›ni nedÅ¯leÅ¾itými prkotinami; vymyslete spoustu moÅ¾ností, jak zamÄ›stnat jejich
my&scaron;lení. Pokou&scaron;ejte je, aby utráceli a pÅ¯jÄ•ovali si peníze, aby kvÅ¯li tomu v práci trávili víc a víc Ä•asu,
aby pracovali sedm dní v týdnu a nejménÄ› dvanáct hodin dennÄ›, a to v&scaron;echno proto, aby si mohli kupovat
zbyteÄ•nosti.

PÅ™idejte jim k tomu vÄ›domí vlastní dÅ¯leÅ¾itosti a nepostradatelnosti; Å™íkejte jim: "Kdo to zachrání, kdyÅ¾ ne ty? Nikdo to
nedokáÅ¾e tak dobÅ™e udÄ›lat, jako ty!" Budou pracovat je&scaron;tÄ› víc a o pracovních vÄ›cech budou pÅ™emý&scaron;le
dne i v noci. ZabraÅˆte jim trávit Ä•as s partnery, zabraÅˆte jim vÄ›novat se dÄ›tem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy
pÅ™estanou být útoÄ•i&scaron;tÄ›m pÅ™ed pracovním shonem.

Lákejte je, aby mÄ›li doma poÅ™ád pu&scaron;tÄ›né rádio, televizi nebo poÄ•ítaÄ•. DohlédnÄ›te, aby v kaÅ¾dém obchodÄ› a v
kaÅ¾dé restauraci poÅ™ád vyhrávala hudba. NuÅ¥te je, aby si v kaÅ¾dou volnou chvíli strkali sluchátka do u&scaron;í a
ohlu&scaron;ovali si hlavy, aby si i na cestách v autÄ› poÅ™ád nÄ›co hluÄ•ného pou&scaron;tÄ›li.

Dbejte, aby mÄ›li u ruky vÅ¾dycky mnoÅ¾ství Ä•asopisÅ¯ a novin. Dvacet Ä•tyÅ™i hodin dennÄ› na nÄ› útoÄ•te zbyteÄ•nými a
zprávami. Kolem silnic nastavte billboardy, aby je vyru&scaron;ovaly pÅ™i Å™ízení. Jejich schránky naplÅˆte reklamami,
katalogy, nabídkami slev a sluÅ¾eb zdarma.
V Ä•asopisech a v televizi jim poÅ™ád ukazujte &scaron;tíhlé modelky a svalnaté modely, aby zaÄ•ali vÄ›Å™it, Å¾e tohle je
krása, a znechutili si své protÄ›j&scaron;ky. Postarejte se, aby byli kaÅ¾dý veÄ•er tak unaveni, aby se nemohli milovat.

VeÄ•te je k tomu, aby i pÅ™i odpoÄ•inku byli nezÅ™ízení, aby se z cest a z rekreací vraceli vyÄ•erpaní. BraÅˆte jim chodit do p
vymý&scaron;lejte pro nÄ› spoustu moÅ¾ností"aktivního" odpoÄ•inku v zábavních parcích, v multikinech a v hledi&scaron;tích
stadionÅ¯. HlavnÄ› je stále a bez oddechu zamÄ›stnávejte!
To jim naprosto zabrání sly&scaron;et hlas moudrosti, který je tichý a nevtíravý."

Démoni se po SatanovÄ› projevu rozletÄ›li po svÄ›tÄ› a od té chvíle horlivÄ› pracují pÅ™esnÄ› podle &scaron;éfových instrukcí
(od Polárky)
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