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"Ostré hrany dnešních dnů" aneb diskuse na Osud.cz 

21.6.2010, Luděk Kováč, www.rahunta.cz 

Vážení čtenáři, dovoluji si vám předložit částečný záznam  z diskuse kterou jsem vedl 

s někým kdo si říká Tomáš Marný a  Jirkou Maškem, majitelem stránek www.osud.cz. 

Rozhodl jsem se pro toto zveřejnění i u nás na našich stránkách, protože na Osudu.cz  je to 

pro běžného neplatícího čtenáře zakryto=nepřístupno a zazněli zde myšlenky na obou 

stranách, které podle mne stojí za to si přečíst a najít si  z toho něco pro sebe. Nejde o to 

dát  komukoliv za pravdu, ale jde o to vidět co vše se dá schovat pod pláštíkem líbivých 

slov a kam až může vést demagogie a svůdcovství. Já osobně se modlím každý den, abych 

se jim svou činnosti nestal. Snad vám to něco dá a nebudete to brát jen jako nějaké výlevy, 

ale boj za čistotu a pravdivost informací bez demagogií. 

LK 

 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: plasty 
 

Psal(a): Tomáš Marný Datum: 17.06.2010 08:41 

OPRAVA: 

Denně každý člověk spotřebuje dematerializací vody, pokud ji pije, 0,2 - 1 litr vody. To jste 

se taky nikde ve škole neučil. 

 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: plasty 
 

Psal(a): Rahunta <rahunta (zavináč) seznam (tečka) cz> Datum: 17.06.2010 11:39 

Tak to by mne zajímalo co máte na mysli přesně pod spotřebou de-materializací vody prosím 

o podrobnou odpověď bez invektiv a odkazů na neurčité zdroje. Děkuji předem za odpověď... 

LK 

 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: plasty 
 

Psal(a): Tomáš Marný Datum: 17.06.2010 12:22 

Člověk při pití čisté vody přeměňuje vodu přímo v energii. Probíhá dematerializace vody. 

Přečtěte si prosím část přednášky o vodě, kterou jsem před několika týdny zde na osudu 

uveřejnil..... 

Veškeré pokusy byly dělány ve Francii, ne státně palcenými laborateřemi, již před mnoha 

lety..... 

 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: plasty 
 

Psal(a): Rahunta <rahunta (zavináč) seznam (tečka) cz> Datum: 17.06.2010 12:54 

Obávám se,že to co píšete se nezakládá na skutečnosti ani v oborech klasických a ani v 

oborech metafyzických. To, že někdo prováděl výzkum a "něco" mu vyšlo, ještě neznamená, 

že je to správně. Kdybyste jen trochu prostudoval základy čínské medicíny, tak byste věděl, 

že přeměna a doplňování energií v éterické úrovni se děje trochu jinak než naznačujete. V 

http://www.rahunta.cz/
http://www.osud.cz/
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těchto rovinách, stejně jako v rovině čistě materiální je platný zákon zachování energie, takže 

funkční bioenergetický stroj , kterým naše tělíčko je jen přeměňuje a eventuálně transformuje, 

jak ve směru k energetické podstatě hmoty nebo obráceně od ní ke hmotné podstatě. De-

materializace je něco úplně jiného, protože zde přejdete až do dimenzí, které nejsou například 

ve vztahu k 3D omezeny časem. Může být ještě vyšší stupeň de-materializace, ale to není 

předmětem toho o čem hovoříme. Při pití čisté vody se odebírá z vody esence typická pro 

vodu a to je tzv. magnetické fluidum, které společně s elektrickým fluidem je hlavní složkou 

étericko materiálního těla nebo také obráceně materiálně éterického těla (MET).Vzhledem k 

tomu, že voda má obrovskou jímavost, dokáže si z okolí a především ze Země jak objektu, tak 

ze zemské energie opět doplnit odebranou část mag. fluida. Materializace a de-materializace 

je vysoce sofistikovaná vědomá činnost a je v tomhle případě jedno zda bytostných nebo třeba 

člověka nebo nějaké vysoké hierarchické bytosti. Nikdy, opravdu nikdy mat. a de-mat. 

neprobíhá samovolně nebo nevědomě, protože je to činnost, která je něčím zásadním 

podmíněna.....Takže závěrem ztráta vody je k započtení někam jinam než k dematerializaci. 

LK 

 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: plasty 
 

Psal(a): Tomáš Marný Datum: 17.06.2010 13:23 

Když to víte lépe, neoslovujte mně a myslete si to nadále. Je to pouze a jenom váš problém..... 

O tom o čem píši vím, nemyslím si to jako někteří, nikoho rozhodně přesvědčovat 

nehodlám..... 

 

Předmět: 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 

plasty  

Psal(a): Rahunta <rahunta (zavináč) seznam (tečka) cz> Datum: 17.06.2010 14:12 

To je v pořádku a normálně bych s vámi nehodlal diskutovat a natož vás o něčem 

přesvědčovat, ale váš způsob argumentace proti jednomu z diskutujících mne vyburcoval vám 

naznačit, že nejste až takový mudrc, za kterého se vydáváte a mnozí zde vám to zde tzv. 

"žerou". Do skutečných znalostí máte ještě opravdu hodně daleko, takže buď se chovejte 

přívětivěji k názorům, které jsou alespoň o něco opřené a nebo ještě lépe, učte se , ale ne 

pitomosti, kterých ze sebe chrlíte navýsost. Nevýhodou internetu je, že kdejaký neúmětel 

může říci či napsat beztrestně cokoliv. Já vás osobně považuji za tohoto neumětele, který 

plodí jednu pitomost za druhou. Není to z mé strany ani urážka a ani pokus vás diskreditovat, 

to děláte sám, jen máte hroší kůži, takže když nějaká opravdová pitomost je zjevná je velký 

informační black out z vaší strany. Takže problém se slušností máte především vy, protože 

když si něco myslíte a strašíte lidi svými scestnými výlevy a pak se to stane zjevné, tak se 

alespoň omluvte(viz Merkelová, DM2, atd). Proto, když vidím co píšete a na co jsem reagoval 

, nelze mlčet. Je velký rozdíl mit "kecy" a mít praxi.... Howk, už jsem se vykecal z 

nabroušenosti k vám!!! Luděk Kováč 

 

Předmět: 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 

plasty  

Psal(a): Tomáš Marný Datum: 18.06.2010 08:33 

Vážený pane Rahunto, 

to co jste napsal, nepíšete o mně, ale sám o sobě. Dobře jste se charakterizoval. 

Namísto toho, abyste byl rád, že elitám něco nevyšlo, otáčíte věci proti mé osobě. Ano je to 

taky způsob jednání.  
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Já přeložil, jen nějaké články z jiných servrů a dal to jirkovi na osud nebo do diskuze- co se 

týče DM2 a paní Merklové. Vše dělám zdarma. Je vidět že mnoho čtenářu si to zde ani 

nezaslouží. Opíráte se o neopiratelné. Těmito výlevy zlosti, jak jste se sám ke konci přiznal, 

děláte diskuze úplně zbytečnými. 

Poradím vám jedno pravidlo, "v klidu leží neuvěřitelná síla". V nabroušenosti bezmocnost..... 

Nevím, komu bych se měl omlouvat a opět, je to pouze a jenom váš problém.  

Namísto nesmyslné reakce, jste se měl podívat na uvedené filmy a diskutovat o 

skutečnostech. To neděláte, protože ASI mnohým věcem a souvislostem vůbec nerozumíte, 

vyplývá to z vaší reakce..... 

 

Předmět: 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 

Re: plasty  

Psal(a): Rahunta <rahunta (zavináč) seznam (tečka) cz> Datum: 18.06.2010 12:18 

Nevážený pane TM používáte prvky demagogie: jsem svéprávný a hovořil jsem o vás! 

Demagogické kliše o tom, že z hlediska psychologie člověk vlastně hovoří o sobě když něco 

někomu "levituje" je příliš ohraná písnička a se skutečností nemá co do činění! Na rozdíl od 

vás si hlídám velice, co kde v sobě vygeneruji za emoci. Dále ty pitomosti, které jsou 

prezentovány jako výmluva - cituji "Namísto toho, abyste byl rád, že elitám něco nevyšlo, 

otáčíte věci proti mé osobě. Ano je to taky způsob jednání." Pokud něco tvrdíte a především s 

takovou jistotou, jak to děláte vy, nesete odpovědnost za vše co s tímto tvrzením 

vygenerujete! Kdybyste změnil styl předkládané informace, jistě by nikdo neměl nic proti 

tomu, co přinesete jako informaci převzatou, a nebo i vlastní, jako názor. Podle mne 

používáte až příliš často dryjáčnické metody a praktiky šíření informací. To vám osobně 

vyčítám a jak jsem si všimnul z různých diskuzí u mnoha vašich článků nebo příspěvků a 

reakcí na ně. Jinak k té citované větě: Víte já o tom nepíši a nikde zbytečně neventiluji co 

dělám, aby se některé plány nerealizovaly, prostě pokud je mi to dovoleno , tak pracuji, ale 

jinak než mnozí jiní a tedy asi i vy...!!! To že děláte co děláte pro Jirku je v pořádku, jen 

buďte více objektivní a nevydávejte pitomosti za absolutní pravdu. Je zcela něco jiného, když 

k něčemu co překládáte, napíšete, že se s obsahem plně nebo částečně (v čem) ztotožňujete a 

něco jiného je vydávat teorii za absolutní fakt. Dále pokud děláte redakční práci a hodnotíte 

zda si někdo zasluhuje nebo nezasluhuje to že děláte zdarma nebo za peníze, tak nemáte moc 

dobrou motivaci pro svou práci. Také píši a přednášel jsem, dokážu pochopit, že člověka 

mrzí, že nedopadá jeho práce na úrodnou půdu, ale to mne neopravňuje kohokoliv zavrhovat. 

Prostě jsem částečně neuspěl, a tedy spíše bych se měl ptát proč? Co mohu zlepšit, jak změnit 

přístupy, v čem se třeba i mohu mýlit. To co nazýváte opírání se o neopíratelné, je právě 

praxe. Mohu klidně popsat, jak probíhá a hlavně jak provést materializaci a de-

materializaci(pravou), ale jsou na to připraveni ti kteří jdou po cestě? A co ti co jsou 

protihráči nebo jejich služebníci, neohrozím více lidstvo než je zdrávo? Proto nemohu mnohé 

presentovat naplno, ale to ještě neznamená, že to není praxe. Ta věta na konci o nabroušenosti 

byla vložena s tím, abych se vyvaroval odezvy typu že jsem jistě emočně rozhozeny a 

podobné výlevy. No prosím stejně jsem tomu nezabránil, protože "když chcete psa bít, hůl se 

vždy nějaká najde", že?!!! Jako obvykle jste naplnil svůj vzorec chování: "z krátké obrany 

přejít do protiofenzívy v podobě je jednodušší zpochybnit diskutéra a tím vlastně ze sebe 

udělat opět rádoby mudrce, ach jo. Víte co, abychom se zde vzájemně neosočovali, zkusme se 

držet základních faktů: podle vás dochází v těle člověka k de-materializaci vody, já říkám že 

ne a popsal jsem vám proč si to nejen myslím! Zkuste tedy vy vyargumentovat co podle vás je 

materializace a de-materializace, alespoň bude trochu užitku z tohoto našeho bušení do 

klávesnic třeba i pro jiné. Mě právě hodně vadí nevědomé a neznalé používání slov, 

vyjadřující určité děje. Docela se snažím rozpoznávat a respektovat váhu jednotlivých slov a 
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jejich účinky na jsoucno. Jestli jste si všimnul moje prvotní reakce na vaší diskusi, byla zcela 

normální, ale vy jste na to neodpověděl ze znalosti věci. Protože jste dělal z jiného 

diskutujícího duševně méně čilého a neznalého, reagoval jsem tak jak jsem reagoval s 

podsádkou vašich předešlých postojů a tvrzení. Takže pane skrývající se za nikem TM, zkuste 

diskutovat na téma které jsem vám předestřel a které bylo prapůvodní. Pokud bude vaše 

odpověď a způsob diskuze odpovídající tomu co o vás neustále proklamuje Jirka M. klidně se 

omluvím za svou unáhlenost v hodnocení vašeho neumětelství. Luděk Kováč ne pan Rahunta 

 
 

Pak následuje obrana panem Jiřím Maškem: 

Předmět: Pro rahuntu 
 

Psal(a): jm <jm (zavináč) osud (tečka) cz> Datum: 17.06.2010 19:36 

Luďku, s Tebou jsem strávil v diskusi pár hodin, s TM desítky hodin. Člověk pod přezdívkou 

"to máš marný" má neuvěřitelné znalosti, které lze ověřit v praxi a které jinde sehnat nelze. 

Většinou nezištně pomohl desítkám, možná stovkám lidí. Někteří čtenáři OSUDu by bez něj 

byli v těžké invaliditě, nebo pod drnem. Ne vždy musí mít pravdu, ani já s ním ve všem 

nesouhlasím. Bohužel velmi často však má, což lidé objevují většinou zpětně.  

 

Obávám se, že kecy v tomto světle předvádíš zejména Ty. Moc mne to mrzí a bolí. Někdo se 

zaštiťuje duchovnem a předvádí pouze urážky druhých, aniž je osobně zná. Funguje tak 90% 

českých guruů, to je velmi nešťastné.  

 

Sen o tom, že se z ČR stane duchovní velmoc, se pomalu rozpouští, každý na tom máme svůj 

díl. A nenaplnění vysoké poslání se mění v prokletí. Židé by o tom mohli vyprávět dlouhé 

hodiny.... 

 

Předmět: Re: Pro rahuntu 
 

Psal(a): Rahunta <rahunta (zavináč) seznam (tečka) cz> Datum: 17.06.2010 20:49 

Jirko, říci pravdu neznamená že je to urážka a nebo je dnes pravda nepřípustné zboží? Nazívat 

věci pravým jménem, by mělo být svatou povinností každého z nás. Věřím, že se ti to nelíbí, 

je to tvůj tahoun zde na tvém virtuálním prostoru, zásobuje tě články, reaguje tak jak neznalá 

většina potřebuje, ale jestli skutečně někomu pomohl více či méně nemohu diskutovat, 

protože ho neznám je z jeho projevů zde v písemné formě a je mi líto, když jsem konstatovat 

to co jsem konstatoval. nevím jirko jaké informace a znalosti preferuješ ty, ale tyto informace 

které od TM jsem četl jsou více než zavádějící. proto jsou rozdávány bludné balovany, 

protože dáváte do rukou lidem, kteří mají trochu jinou metodiku ohodnocování objektivní 

reality, takové pádné argumenty, že pak hážou všechny kdo se zabývá jinou než oficiální 

allternativou do jednoho pytle. To že nevidíš lidi, kterým pro změnu nějakou cestou pomáhám 

já je v pořádku, nepotřebuji abych byl oceńován profámním lidem. Dělám jen to co dostanu 

za úkol a kdo je ke mě přiveden tomu se snažím předat především informace proč ten jeho 

problém je problémem. Když to pochopí mohu provést mimořádný zásah nebo doporučit 

nejúčinnější postup podle toho co vím i z jiných postupů než ode mne. mám obrovský respekt 

k lidem co skutečně něco umí a na rozdíl od tebe vidím kolik jich zde v české kotlině je. Jen 

nevystupují okázale jako mnozí z nás. byl bych také raději, kdybych nemusel vylézat na 

světlo boží se svou maličkostí, ale někdy už to prostě nejde a musím poslouchat, když přijde 

povel...!!! Mysli si Jirko co chceš ve směru ke mě, nevadí mi to, protože mne hodnotí 
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průběžně a bude někdo zcela jiné kategorie, tomu jsem se odevzdal již před mnoha a mnoha 

eony věků a snad tento důvěrný vztah nepoškodím svou nevírou a nepokorou. zatím snad se 

to daří a inspirace co a jak dělat dostávám více než v bohaté míře. Jsem za to vděčen a byl 

bych rád, kdyby se to dařilo více a více zástupcům lidstva. Tvou tezi o promarňování jistého 

poslání národů jedné kotliny a blízkého okolí s tebou nesdílím. Mám trochu jiné informace a 

to co jsem ti poslal skypem, se skutečně stalo, pohly se všechny osy, nejen ta zemská. Vidím 

kolem sebe tolik moudrých a vnímavých lidí. Jdou svou cestou podle vlastního plánu naplnění 

s velice dobrým doprovodem osobních průvodců, takže vše je dobré a vše dobře dopadne! 

Možná že to co je dobré a podle Plánu, je pro některé těžko skousnutelné, ale v podstatě je to 

jedno. Ne všichni co se snaží tzv. upozorňovat jsou k této službě povoláni! Nejsou k tomu 

patřičně vybaveni a jen šíčí strach a paniku tam, kde má být čistý rozum, důvěra, rozvážnost, 

klid atd. Co chybí je spíše propagace víry v Boží Prozřetelnost. je snad TM a jemu podobní 

více než BP? Když někdo křičí chyťte zloděje příliš často, lidé přestanou reagovat a když 

skutečně zloděj přichází každému to je jedno, protože to nebere vážně. Ten kdo křičel pak má 

právo říkat : "Vždyť jsem vám to říkal...?!" prostě je vysoce pravděpodobné že se něco 

podobného někdy stane a to platí pro různé výkřiky do tmy zde , ale nejen zde na různé 

bubáky. No a co ?!!! I když se něco stane, co se tím změní? Vždycky se něco děje. každý den 

někdo ráno vstává a má své plány, které v průběhu dne už nikdy nedokončí nebo se tyto plány 

zásadně změní bez jeho vůle...!!! Každý den odchází v rámci různých situací v podobě 

neštěstí a různých tragédií desítky tisíc lidí. Ne o všem se píše, ne vše zaznamenáváme. je 

připuštěno jen to co má být připuštěno, vše je v podstatě předem dohodnuto, tak proč dělat 

paniku?!!! Přijetí Plánu života ať už v osobní nebo kolektivní rovině je v podstatě povinnost. 

Volba způsobu prožití tohoto Plánu je to čemu říkáme svobodná vůle, ostatní jsou právě jen 

"kecy" a ty ode mne neuslyšíš...!!! Ztěžovat podmínky prožitku Plánu života šířením strachu, 

paniky a znejisťováním, je trestuhodné. Není to jen můj názor zde na Zemi i mimo ní. 

Poslední věc,  kterou sice nerad, ale v rámci objektivity přece jen napíši jako připomenutí. 

Napsal jsi náznakem, že urážím a zaštiťuji se duchovnem. Jirko, jak můžeš říci, že mne znáš, 

když něco takového vypustíš. Nějak když se to hodí, zapomínáš, že se mohu podívat. Nějak 

zapomínáš, že se mohu zeptat. Zapomínáš , když je potřeba, že "u nás mágů" je to jinak, jak 

jsi někde už jednou napsal. Tady jsem se ani nemusel dívat a moc se ptát, protože čtu, co kdo 

píše a jaksi si mohu dovolit srovnat zda to co ten který píše či prezentuje odpovídá skutečnosti 

nebo ne. Je obrovský rozdíl mezi lidským věděním či poznáním a opravdovým poznáním, 

které je nad rámec chápání většiny současného lidstva. Nepotřebuji předvádět kdo jsem byl, 

jsem a budu, mě stačí, že JÁ JSEM! NA TOMTO ZÁKLADĚ MOHU NĚKTERÉ VĚCI 

PRESENTOVAT TAK JAK JE PODÁVÁM... Luděk 

 

Předmět: Pro rahuntu 2 
 

Psal(a): jm <jm (zavináč) osud (tečka) cz> Datum: 19.06.2010 09:13 

Luďku ahoj. Abych řekl pravdu, Tvému přístupu opravdu nerozumím. V mých očích, jsi: 

 

Na základě pojmového nedorozumění odsoudil člověka, kterého osobně neznáš a který se 

oblastí vody zaobírá a zkoumá už desítky let. Má v tom neskutečné jak teoretické, tak 

praktické znalosti. Desítky čtenářů na základě jeho článku na OSUDu změnily návyky v pití 

tekutin a zlepšil se jim zdravotní a psychický stav. Tohoto člověka jsi odsoudil a pak 

požadoval, aby Ti snad předložil nějaké důkazy, nebo s Tebou o něčem diskutoval.  

 

Jestli tohle je etický, chci-se vyhnout pojmu duchovní, přístup, pak já už nerozumím vůbec 

ničemu. 
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Ano, marný vystupuje velmi sebejistě, neboť myslím má proč. Tím však řadu lidí, zejména na 

duchovní cestě, dráždí a vzápětí stavé proti sobě. Nastavuje jim totiž zrcadlo zda to, co třeba 

oni sami poskytují druhým, nebo hlavně sami sobě, nejsou někdy třeba jen ony zmiňované 

„kecy“ bez většího praktického užitku. Ať tedy oponenti oponují na bázi argumentů, nejlépe z 

očí do očí, ne na základě urážek, jak často činí.  

 

Ano, tm mi občas posílá náměty a 2-3 články měsíčně (z těch zhruba 60-70) i nechám 

přeložit. Dělají to tak desítky dalších čtenářů a posílají nám rovněž náměty, není na tom nic 

neobvyklého. Byl jsem rád, když jsem ho před časem poprosil, že napsal tuším dva články pro 

OSUD, i když říká, že je lepší nepsat a raději vše osobně vysvětlovat. Ano, teď tedy sklízí 

„spravedlivý hněv“ některých čtenářů. Je to částečně má vina, neboť jsem ho o to poprosil, 

proto také vnímám, že k tomu musím říci své nejen jako šéfredaktor, ale také je člověk, který 

přihlíží tomu, jak je někdo kamenován, nebo přibíjen na kříž kvůli tomu, jaký je, či kvůli 

svým pro většinu nezvyklým názorům. Tento přístup je mi již tisíce let odporný.  

Věřím, že to, co říkáš Ty, může být rovněž založené na pravdě, aspoň to o magnetickém a 

elektrickém fluidu je pro mne velmi zajímavé a zapadá to do mého zkoumání elektro-

magnetické podstaty transformace. O to více mne mrzí, že torpéduješ další věci, které tam 

zapadají rovněž a možná ještě více. Myslím, že zcela plně naplňuješ ty větičky o egu, kterými 

tak rád častuješ ostatní. 

 

Ale je to Tvůj přístup a Tvé následky. Vezmeš-li si na svědomí, že člověk, kterého má řada 

lidí ráda, řada lidí ráda čte a řadě lidí pomáhá, omezí na Tvůj přímý popud svou činnost a 

psaní tady na OSUDu, pak jen houšť. A užij si tuhle destruktivitu do sytosti . Vše se každému 

dnes velmi brzy, tato doba nesnese odkladu. Přeji Ti hodně Lásky a harmonie v hledání. 

 
 

Předmět: Re: Pro rahuntu 2 
 

Psal(a): Rahunta <rahunta (zavináč) seznam (tečka) cz> Datum: 19.06.2010 14:11 

Ahoj Jirko a dobré ráno, respektive předpolední- dovolil jsem si trochu pospat více než 

obvykle a také trochu vypnout. Zkusím něco říci k tvému napsanému podle odstavců, které 

budu takto číslovat: 

1. V tvých očích jsem blbec už jsem to četl- takže díky a dál to nebudu komentovat..... 

2. To že zkoumá někdo něco tolik a tolik let ještě neznamená , že je na něco absolutní nebo 

obecně vůbec nějaký odborník. Práce s vodou jako hmotným materializovaným projevem 

vodního pra-principu je základní znalost každého opravdově hledajícího, takže nevím o čem 

hovoříš, jako o něčem mimořádném. To že voda má Vědomí a že se dá s ní hovořit stejně jako 

s jinými matériemi, které jsou tzv. oživeny = aktivovány jistě oba dva víte, když jste takový 

odborníci. Zkuste se zeptat milé vody, zda se v těle de-materializuje nebo ne a bude po 

problému. Není to jen otázka pojmosloví, jak se to snažíš přesměrovat, je to otázka reality = 

pravdy. Lidé místo aby hledali a nacházeli, poslouchají právě tyto typy lidí jako je asi TM, ale 

i ty Jirko. Pravý zasvěcenec, ten který má v ruce lampu se světlem neshromažďuje kolem sebe 

stoupence, ale předá-podělí se o světlo a jdou dál. Ježíš Nazaretský kdysi říkal, že není těžké 

nakrmit tisíce několika rybami, těžší je naučit je ty ryby chytat, to je pravé umění. Diskuse o 

něčem by měla být konstruktivní a měla by mít nějaký konečný výstup pro obě strany 

diskuse. Pokud mi někdo položí otázku snažím se na ní odpovědět co nejupřímněji a podle 

svého nejlepšího svědomí, i kdybych to dělal už po x-té a nejsem v tomto nikdy arogantní, 

odmítavý či povýšenecký, jak to dělá tvůj idol TM. Mě tento typ lidí spíše ukazuje jedno 

velké dunění prázdnoty. To, že mám nějaké znalosti mne ještě nedělá Mudrcem. Dosažení 

skutečného stavu Mudrc je dosažením souhrnu i jiných než vědomostních znalostí, ale 
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především dosažení opravdového VĚDĚNÍ! Když s někým diskutuji, ještě neznamená, že já 

někoho učím, a nebo někdo učí mne, považuji diskusi za oboustrannou výměnu nejen energií, 

ale především informací, z kterých se mohu poučit a poučuji se každý den, když například 

přes Skype hovořím nebo píši s mnoha lidmi ať už duchovně nebo pracovně. Takže nejsem 

jen ve stavu vysílání, ale především mám zapnutý a vyladěný přijímač, co kdyby mne skrze 

někoho poučoval sám Stvořitel.....?!! Nikdy nevíš kdo je tím nástrojem jeho vedení 

jednorázově, a nebo přímo jeho vyslancem!!! Myslím, že tak jako já si to uvědomuji, měli 

byste si to tak nějak přebrat i Vy pánové a dámy.... 

3. Jirko je etické říkat o někom že je to blbec na stránkách Osudu.cz ? nebylo by lepší tak jak 

jsem to udělal já, když jsem napsal co si myslím a za co považuji pana TM?! takže otázku 

etiky si nejprve prober sám se sebou , ale i tak se nad tím a nad sebou zamyslím....! 

4.To, že někdo vystupuje sebejistě ještě neznamená pro mne něco negativního, ale pokud ten 

dotyčný válcuje své oponenty náznaky a uskutečněnými urážkami(viz jeho diskuse v mnoha 

případech opakovaně) a sám není schopen sebereflexe v mnoha ohledech na zřejmě pitomosti, 

tak ten člověk u mne skončil a dám mu to najevo a tečka! Každý by si měl nastavovat sám 

sobě zrcadlo a nebo pokud ho k tomu dotyčný vyzve , aby mu pomohl najít sám sebe v očích 

toho druhého (viz introspekce), tak mu šetrně pomůže poznat, jak ho vidí.... ostatní je jen 

schovávána pro netaktní aroganci a namyšlenost. Aby se mohli a chtěli časem oponenti sejít a 

popovídat si z očí do očí, musí proběhnout =být vygenerován důvod tohoto setkání. Jen tak 

mimochodem, také tě nepovažuji za chlapa, který splní to co řekne! Už po kolikáté jsi 

nesplnil, cos slíbil a to je přitom docela příjemná činnost- oběd, takže máš už po kolikáté 

máslo na hlavě Jiříku, jistě budou tisíce nebo jen jedna výmluva na čas atd., ale nejen ty jsi 

vytížen pracovně, je to o organizaci práce a prioritách, takže si spíše myslím, že prioritou 

nejsem, i když jsi to slíbil. Dělám si z tebe legraci, protože vím, jaký jsi a jsi dost už starý na 

to abych tě školil v této oblasti , že?! 

5. Myslím si, že když si pořádně přečteš co jsem již napsal v diskuzi s ním a i nyní v 

předchozích odstavcích, zjistíš že se míjíš v tom co píšeš. Nikdo jej neuráží a nikdo se na něj 

nehněvá, jen prostě někteří vyjádří svůj nesouhlas s tím co občas vyplodí za fantasmagorie. 

Že někomu nevadí , že dělá z lidí blbce, no prosím, ale jsou lidé, kteří reagují a brání nejen 

sebe, ale i ty co za blbce ochotně jsou! Neumětel není urážka, je to ohodnocovací slovo , 

takže o co jde? jasně jde o to, že není za Mudrce, ale jen za mudrlanta což je v podstatě 

neumětelství jak vyšité. Mě nevadí a myslím , že skoro nikomu v ezoterice zběhlým lidem, že 

někdo má nezvyklé názory. Vádí však některým lidem a k nim se řadím osobně i já, když 

tvrdí v rámci své "nezvyklosti" pitomosti, ale které vydává za skoro zákon. Zákony Stvoření 

docela snad znám a nikde ty jeho pitomosti nevidím, že by byly uzákoněny jako nově 

schválený zákon nebo vyjádřenou zákonitost. Jestli je náhodou neznáš (ty zákony a 

zákonitosti), tak u mne na stránkách je najdeš a zkontrolovat co už je legislativně ve Stvoření 

schváleno a po věky věků, eony eonů praktikováno a vyžadováno. místo vymýšlení nových 

nesmyslných tezí raději studujte a poznávejte skutečné zákony a zákonitosti(ideje a pra-ideje) 

Boží. Jirko nikdy jsi nebyl ani ty a ani TM kamenováni nebo ukřižováni ani v minulosti a ani 

se to obrazně neděje nyní. Jeden můj kolega mi napsal, že tolik oplakávání není snad ani u Zdi 

nářků, jako na Osudu.cz. Teď to chce najít kozla, naložit na něj všechny vaše hříchy a vyhnat 

ho do pouště, že. Přestaňte se litovat a okázale vyžadovat citovým vydíráním pozornosti, není 

to důstojné ani pro jednoho z vás!!! Chovejte se jako chlapy a ne jako bábovky....!!! K tomu 

torpédování nevím přesně jestli máš na mysli předpovědi ekonomického charakteru, ale jestli 

ano, tak opět to beru za neumětelství, protože mnozí z nás v tomto oboru děláme, dokonce 

jsem tě chtěl varovat ve skypu, ať neděláš pitomosti se zveřejňování poplašné zprávy, ale pak 

jsem si řekl že to nemá cenu, protože podle mne je v dnešní době Osud.cz na tomto postaven. 

Víš, že jsem ti kdysi napsal , že podle mne děláš z Osudu.cz ezoterní bulvár. Je to obrovská 

škoda, protože na rozdíl od mnoha jiných, znal jsem tvé začátky a cos vytvořil ( bylo to 
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super)do doby než jsi začal expandovat a bulvarizovat své vlastní dílo. Bohužel jsem nebyl u 

toho, kdy se to začalo postupně a asi i plíživě vkrádat, jistě bych už v té době se snažil tě od 

toho varovat. Je mnoho z nás co víme, jak to v ekonomice nejen chodí, ale co se děje za 

skutečné finanční operace, ale ty se nezveřejňují ani na ekonomických serverech a když tak ex 

post. Dějí se věci a budou se dít věci, ale to co zde předvádíte je ryzí diletanství v monetární 

oblasti. Jen tak mimochodem víš o tom, že se jako ochrana před spekulativními nájezdy na 

měnu záměrně šíří dezinformace a druhá strana to dělá obráceně také? Pokud to náhodou víš, 

tak bych byl opatrnější v tom co a hlavně jak deklaruji na veřejnosti. To že se vám rádoby 

potvrzují vaše vývody na stránkách oficiálního tisku a webů, je přesně to čemu se kdysi říkalo 

JPP(jedna paní povídala) a všichni se toho nejen chytají, ale i dál rozvíjejí. Novináři se 

chytají(stejně už jako ty) kdejakého náznaku senzace a proto když zachytí že Mašek nebo jiní 

něco napíši co by mohlo zvýšit jejich sledovanost, tak to svým způsobem pře-šrotují a vy 

máte pocit jak jste to předvídali. Říká se tomu samo živení událostmi, které se nestaly, ale 

díky tomu samo živení nakonec někdo z těch kdo má opravdovou moc to využije a zrealizuje 

vám to! V magii je to tak, že pokud je myšlenka dostatečně dlouho živena a posilována, tak se 

zrealizuje. Takže Jiříku, děláte=praktikujete nevědomě černou magii, protože realizujete sví 

vlastní přání. Ono to někdy vypadá , že se na všechny ty špatné věci doslova těšíte, protože se 

potvrdí to co jste prognózovali. Jenže ten účet budete muset zaplatit Vy, ne jen ti co se jich 

dotkne váš výtvor! 

6.Jirko prosím nestraš mne a hlavně se nesnaž mne vydírat slovy o svědomí , tak jak jsi to 

napsal....pokud ten člověk má jen trochu sebereflexi v pořádku, tak se pozastaví nad tím co 

mu kdo říká a vyvodí si z toho pro sebe závěry a to buď správným směrem a nebo 

nesprávným směrem. Pokud dělá, to co dělá pro své uznání a světskou slávu, bude přesně tam 

kde mne snažíš vmanipulovat , že budu odpovědný za to že nebude psát, diskutovat atd. 

Pokud je tím co o něm říkáš ty, poučí se a bude se rozvíjet jako každý jiný z nás. Nikdo zde 

na Zemi není nad ostatními ani před sebou samým a ani před Bohem. TM chybí pokora a 

pokora je především přípravenost ke službě jiným a ne sobě. Pokud Jirko ani toto nepochopíš, 

budeš stále jen psát o tom jak tě to bolí, jak jsi napadán, jak pláče slzy jako hrachy, jak jsi 

ponižován atd. atd., protože vždy se najde někdo, kdo toho už bude mít dost, z mlčení výjde a 

řekne nebo napíše třeba jen svůj úhel pohledu a nebude se to líbit tobě nebo někomu z tvých 

oblíbenců a jeho názorové suity. Proč myslíš že lidé nechtějí diskutovat, nestojí jim za to se 

nechat poplivávat a nebo se stát terčem citového vydírání. Když někdo má jiný názor než vy a 

nedej bože, aby věděl něco jiného než vy, tak je OVČAN. Kde berete tu drzost kohokoliv 

nazvat takto! Ano chováme se v některých ohledech všichni i ty, jako OVCE, ale nikdo ani ty 

nemáš právo takto kohokoliv nazývat a tím vlastně dělat ze sebe bůhví jakou elitu. Kdo je a 

kdo není elitní v dosaženém konání je úplně na někom jiném než na nějakých pisálcích. 

Vidím opravdové velikány svého vnitřního rozvoje a není jich tak málo jak zde prezentuješ. 

Jsou dál než jsi ty nebo tví oblíbenci a přesto jsou mírní a tišší. Jsou ji tisíce a troufnu si říci, 

že již statisíce jen v naší zemi. Na Slovensku ještě více se projevujících z různých škol a 

proudů. Takže to není postavené na vás nebo na mě v tom co píšeme. To co píšeme my na 

svých stránkách je jen k tomu, aby bez ohledu na čas bylo možno zvládnout vše co je potřeba. 

Jiné ambice nemáme. Pokud bude dělat přednášky, tak jen aby bylo vysvětleno to , co 

považuješ ty za čínštinu, žádné senzace a sebe zviditelnění. 

Takže milý Jirko, měl jsem a snad i ještě mám tě rád jako člověka, ale nekaž si to, pokud jen 

trochu o to stojíš , aby alespoň jeden člověk tě měl rád jak bytost v pra-postatě zde na Zemi. 

Pokud o tom jen trochu budeš meditovat budeš naprosto přesně vědět, co se slovy vyjádřit 

nedá a snad ti pak i dojde více než je na první pohled zjevné..... Luděk Kováč 
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Předmět: Odpověď Luďkovi (poslední) :) 
 

Psal(a): jm <jm (zavináč) osud (tečka) cz> Datum: 20.06.2010 08:46 

Luďku, děkuju za rozsáhlou odpověď. 

V některých bodech souhlasím, ovšem bohužel pro Te be, nemáš příliš tuchy o tom, co je to 

vydávat noviny typu OSUD a střílíš pak od boku o věcech, které neznáš. Ono hodně lidí chodí 

a plive, jak moc žalostný, strachuplný a ubrečený jsme to bulvár. Jenže pak taky řada z nich 

chodí a chtějí zde článek, nebo reklamu pro svůj byznys či přednášky. Včetně Tebe a Tvého 

servru Rahunta.cz, Luďku. :) 

 

Omlouvám se, že jsem se k tomu slíbenému našemu setkání s Tebou po 8 letech a obědu 

zatím nedostal. Víš, už asi rok těžce hledám chvilky i na své rodinné příslušníky, natož pak na 

lidi, kteří se se mnou chtějí setkat, nebo aspoň zatelefonovat či poskypovat. Jsou jich opravdu 

desítky, trošku škoda, že často volají když je jim zle, nebo něco potřebují. Snažím se řešit ty 

nejnaléhavější případy a prosby. Omlouvám se, ale nejde to uspokojit všechny, ani kdyb ych 

nedělal nic jiného, nestihl bych to. Z toho důvodu už také na 80% mailů neodpovídám. 

Teprve minulý víkend jsem ukončil na Hostýně konečně běh školy Anoss a jediné, po čem 

jsem v té době poté toužil, bylo vypadnout z prahy a trošku začít odpočívat a věnovat se sobě 

a své přítelkyni. To jsem také udělal. A nyní na základě Tvých písemných reakcí opravdu 

netoužím hrát Ti tu roli malého kluka, do které se mne – a některé další – jak vnímám snažíš 

napasovat. Takže oběd s politováním odkládám na neurčito, nějak tomu nechci věnovat 

energii. 

 

Co se obsahu OSUDu týče. Dělám noviny s velkým záběrem, aby si každý něco našel. Dělám 

je 10 let v plus mínus jednom člověku, tedy sám, byť si najímám lidi na externí služby. Dělám 

to v průměru 12, spíš více hodin denně. Ano, občas to je trošku bulvární, třeba titulkově, 

ovšem kdo skutečně prochází všechny články, ví, že to určitou kostru, úroveň i vývoj drží. A 

ano, musíme na sebe vydělat, fakt mám trošku hoňku ráno vstát a nahonit někde ty 3-4 tisíce 

na den, které v současné době nákladově ve svých aktivitách vykazuji.  

Co se marného ještě týče. Je to jeden z mála lidí, které znám, který pouze nekecá, ale pomáhá 

mně osobně i OSUDu, jak může. Světe div se, nechává mi dokonce i velký prostor pro mou 

vlastní svobodnou vůli v oblastech, ve kterých je doma a já jsem v nich laikem. Přál bych Ti 

být u toho, když někdy řešíme některé složitější kauzy. Navzájem se dobíráme a 

nesouhlasíme, ovšem v hrubých rysech vidíme vývoj světa zhruba stejně a snažíme se udělat 

pro jeho záchranu maximum, každý ve svém oboru činnosti a každý podle svého. Oběma nám 

je jedno, že nás okolí považuje za blázny, byť mne to na rozdíl od něj opravdu ještě tu a tam 

zamrzí a když je toho moc, slzu uroním, ano. Nestydím se za toa pomáhá mi to. Marný už se 

tomu za těch 40 let či kolik praxe směje a rejpalům odpovídá: „Myslíte, že jsem blázen? Ano, 

ale to samé si myslím pane já o vás.“ Je schopen svým vědomostním backgroundem usadit od 

lékaře přes strojaře až po fyzika.  

Ad světové finance. Luďku, opravdu nemám tu moc způsobit, dokonce ani marný ne, aby 

německé ekonomické servry začaly kótovat kursy v markách, nebo prodejny v Německu (či 

banky) předělávaly software na DM. To náš přeceňuješ..  Byť ano, přiznávám, že mi občas 

napíše někdo od politiky, průmyslu či financí v ČR a chce slyšet můj názor, co bude dál. 

Můžeš tomu nevěřit a shazovat to, ale to je čistě Tvůj problém a Tvá křivda. Mně je to ganz 

egal. Ano, začali jsme o pádu eura psát v době, kdy to působilo jako utopie, nebo 

fantasmagorie. Střízliví lidé už to musí nyní vidět na základě mnoha znamení a tom, co se od 

té doby stalo. Moc prosím, nech to na čtenářích, co budou oni považovat za bulvár, nebo co 

pro ně budou užitečné Info či data.  

Ano, beru v potaz a zaznamenávají to i naši čtenáři, že z OSUDu stále více v poslední době 

čerpá i domácí tisk a tenhle zájem má budoucnu dokonce ještě výrazně růst. Některé 
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mimoparlamentní strany velmi stály o to, aby byly na OSUDu prezentovány. Ano, už nejsme 

bezvýznamný blog, máme poměrně značný společenský dosah, řekl bych z alternativy zřejmě 

společně s BL největší. Věz, že si velmi uvědomuji i zodpovědnost s tím spojenou a mnoho 

věcí s tím spojených nechávám uzrát, než je pustím do světa, něco konzultuji se svými 

Průvodci, kteří mi trošku v nadhledu pomáhají z jiné dimenze. Z toho důvodu často opakuji, 

že byť zcela nečekaný budoucí a pro lidstvo velmi bolestný vývoj vše nakonec dobře 

dopadne. Netuším, zda to bude trvat 20, 50 nebo 100 let.  

 

Nevím, co by tedy mělo být lepším oceněním důležitosti a hlavně toho, že je naše redakce 

schopna předvídat určité věci hodně dopředu a píše o nich zpravidla jako první v českém a 

slovenském mediálním prostoru. Taková je realita. Samozřejmě ne každý úspěch OSUDu 

unese, dokonce se domnívám, že těch, kteří nám nepřejí či závidí, je v duchovních luzích a 

hájích více, než těch, kteří nám přejí. To je to, co mne mrzí, ale nakonec se s tím také nějak 

vyrovnám. Nějak bylo, nějak bude. Snažím se jak pracovat, tak hlavně žít co nejpoctivěji, 

konec konců, ty účty si budeme každý skládat do posledního pětníku. V jedné vizi jsem si to 

prožil a opravdu není moc jednoduché naplno vnímat a žít pocity lidí, kterým jsme, byť třeba 

i nevědomě, natož pak vědomě ublížili, kterým jsme nedej bože křivdili. To je ten pravý 

očistec. A dobře nám tak. Nepřál bych Ti, abys musel v budoucnu čelit jen zlomku toho, 

čemu musím často čelit já. Od sprostých nadávek a urážek, přes vláčení tiskem, obrovskou 

únavu, až třeba po energetické útoky či výhrůžky rodině. A můžeš se tomu klidně zase 

vysmát… nicméně mi to pořád stojí za to. Já tímto komentářem svou diskusi s Tebou nad 

tímto zakončil.  

 

Měj se prima a děkuji za Tvůj čas. 

 
 

Předmět: Re: Odpověď Luďkovi (poslední) :) 
 

Psal(a): Rahunta <rahunta (zavináč) seznam (tečka) cz> Datum: 20.06.2010 10:00 

Jirko v podstatě jsem nečekal jinou odpověď, ale i tak díky za námahu a zpověď před 

veřejností. Takže jen krátce a také naposled (nečekám odpověď): 

1. Pojmenoval jsem to co vidím, jestli to tak je skutečně i pro jiné mě až tam moc nebere, 

napsal jsem ti to již několikrát spíše abys to slyšel z mé strany, co s tím uděláš je na tobě. 

Zřejmě nic, je to tvá volba, pak ale neříkej že někdo po tobě plive atd. 

2. Ten oběd považuji za humor a neberu ho vůbec vážně, protože sis tehdy po mém návratu o 

něj řekl ty sám. Nepotřebuji se s tebou setkávat, že bych od tebe něco řekl a spíše jsem to bral 

jako satisfakci za to cos pro mě udělal ve formě, která je pro mne přijatelná. Nyní jsem našel 

jinou formu(redakční členství) zaplacení členství a to mě už neekluje. Souhlasím a napsal 

jsem již, že je potřeba vybrat si priority svého času, myslím že je to tvá volba a každý to musí 

respektovat, takže abys nemusel volit a něco odkládat na neurčito, zrušme jakékoliv setkání s 

nebo bez oběda či pozdní snídaně. 

3. Mě osobně nevadí vaše prognózy, řadu info souhlasí s mými, ale vadí mi to vyvolávání 

poplašných zpráv svojí formou a časováním. To cos uváděl jako argumentaci jsou i 

doprovodné manévry, které se dělají k otřesení trhů. Jsou to spíše signály, že atakovaná strana 

se brání nejen intervencí centrální banky, ale to je jedno. Tyto věci jsou jen doprovodně k 

hlavním událostem, které buď proběhnou v klidu a nebo budou nejen sociální bouře, ale 

především infermem všech živlových sil. Jedna čtenářka zde napsala, ať nezhoršujete svými 

strašeními již tak těžkou situaci a má naprostou pravdu. Popsal jsem jak funguje tvorba reality 

magickou i třeba nevědomou cestou a každý střípek buď posiluje tuto tvorbu nebo jí oslabuje. 

Takže vás nepřeceňuji, jen svou činností spouštíte lavinu strachu, obav a jiných neg. emocí. 
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Nebudu zde veřejně vystupovat s tím co jsem prožil ač jsem žil čistě a spravedlivě, dále už 

vůbec ne s tím co dnes a denně prožívám, když "pracuji". je to moje volba služby lidem a 

Bohu.  

4. Jirko jestli si myslíš, že ti někdo závidí, tak nevím jestli je to pravda u lidí , které znáš ty, 

ale u lidí které znám já to tak není. Nevím kde co snímáš, ale každý soudný člověk pochopí, 

že když v sobě nachází lidé odvahu napsat co se jim nelíbí, tak to jsou právě oni kdo ti fandí a 

jen nechtějí abys ty sám nekazil svojí práci zbrklostí, neuvážeností a jak jsem již napsal před 

tím bulvarizací těchto stránek. Pochvala potěší každého, ale pochlebování za každou cenu tě 

snad nemůže uspokojovat nebo ano?! Měl by sis vážit lidí, kteří ti říkají svůj pohled na to co 

předkládáte. Je mi jasně, že kritika není čokoláda abychom jí měli rádi, ale kritika je zdrojem 

zpětné vazby. Měl bys pokládat otázku sám sobě : " Co my to ten člověk chce vlastně říci?!" a 

pak teprve si generovat závěry, že je to blb, prudil, provokatér a ignorant.....!!! No nic nebudu 

už v tomto pokračovat i když si stejně myslíš, že tě chci a potřebuji školit jako malého kluka. 

Nemám to za potřebí a jestli se někdy cítíš jako malý kluk, tak buď rád, protože to je dar 

prociťovat tyto stavy přibližování se k své prapodstatě, ale tam je jiný školitel s jinačí 

kvalifikací.....!!! 

5. K poslední sebeohodnocovací části nebudu reagovat , můj názor na toto znáš nebudu se 

tedy opakovat, když se stále opakuješ ty sám.....?! Přesto že Tě kritizuji, nikdy se ti a ani jinde 

nevysmívám. Pokud se někdy nechám strhnout k legráckám, tak to je jen tehdy pokud se 

dotyčný deklaruje do polohy, která je zjevně směšná a přehrávaná.....V tomhle případě by 

tomu odpovídalo to o tom přání a zlomku prožití.... :-). Je taková jeden příběh o 

nespokojeném člověku, kterému se zdál jeho kříž příliš velký a jak si stěžoval Bohu..... Jistě 

ho znáš, pokud ne zeptej se lidí okolo tebe , třeba jej budou znát a kdyby náhodou ne, tak si 

ho přečti u nás na stránkách nechám ho tam vyvěsit i pro nás jako připomínka našeho 

občasného nepřípadného ŽEHRÁNÍ na podmínky které žijeme. 

 

Jirko měj se pěkně a netrap se nad mou maličkostí a hlavně když si dovolím jako obyčejný 

čtenář něco zkomentovat, tak to nech být, není to nepřející kritika, urážka nebo něco jiného co 

zrovna bys vygeneroval jako , že to je. Přeji ti především vnitřní klid, bez zbytečné 

hektičnosti a skutečný osobní život. LK 

 

Nejkrásnější na tom celém nakonec je, že ten který vše vyvolal svým chováním se nyní 

naparuje, jako páv na dvorku a svým  skřehotáním, dál ohlupuje profámní lid, který vlastně 

si asi přeje být dál ohlupován….??? Tato doba byla popsána mnohými proroky a Ježíš 

Nazaretský  říkal, že bude mnoho těch, co budou falešnými proroky a svůdci, ale snad 

prozřou dříve, než bude opravdu pozdě i na skřípání zubů.  

Jestli vás mohu o něco požádat vážení čtenáři, tak prosím hledejte skutečného a jediného 

hlasatele Pravdy v sobě….!!! K tomu Vás celou dobu vedeme, abyste nesedali na lep 

rádoby mudrcům, kteří do skutečných Mudrců mají opravdu daleko….. 

LK 


