Co Bůh stvořil za týden

	V bodě prvním. Na počátku byla tma. Tento úkaz je v podstatě
úkaz, který je provázen neaktivitou služby. Řeknu-li vtip: "budiž světlo" a
tma uteče. Tma je královna, nebo se tím označují také videokamery
bezpečnostního systému zabezpečení objektu. Je v podstatě nuda, sledovat
na zobrazení videokamery kde se nic neděje. Dá se říci, že kamerový systém
je královna. Kde jsme se na této planetě vzaly? Moje téze je ta, že jsme sem
přiletěly z jiné části vesmíru. Byly zde experimenty s těly, pro příklad uvedu
dinosaury, různé drzuhy ještěrů a pod. Žádný dinosaurus by nevytvořil
počítač. Nehledě, že k mluvenému slovu je třeba nějaký plamen. Samozřejmně
symbolicky. Z čehož vyplívá, že jsme sem přišly z vesmíru. Týden, kdy Bůh
tvořil svět byly experimenty s těly. Až v lidské ženě si člověk našel zalíbení.
Adam Satan proto přestal sloužit v armádě kosmické lodi a byl poslán
na zem. Zde měl jen oheň a nějaké sousto uloveného masa. Bůh měl na
stvořený svět týden. Bůh je označení pro inteligenci které se zatím snažíme
porozumět. Je jasné, že Bůh je láska. Láska a jídlo je nejvyžší hnací
touha po existenci. Adam měl vizi různých světýlek a indikátorů symbolicky
před očima. Více či méně, tyto téze schodují s četbou bible. Pokud dáme
tuto duchovní variantu k porovnání s biblí, je možné technicky vymyslet
nanebevzetí. K tomu je třeba alespoň malého trápení. Záleží, co chceme
vymyslet za součástku. Elektrotechnické obvody vyžadují úplnou
spravedlnost, neboť jinak obvod nebude pracovat. Z čehož vyplívá,
že si vše musíme umět spočítat. Zde v této možnosti je možné pracovat
s tabulkami v daném oboru. Každý rok máme nové roční období. V
tento čas příroda obměňuje vadné systémy živočichů a nahrazuje je
novými systémy živočichů přírody. Stejně tak i rostlinky a stromy. Jde
tedy o přirozenou výměnu předávání žifvota. Já, jakožto biřmovanec Adam
jsem se nenarodil z opice. To je úplný nesmysl. Narodil jsem se z maminky
a ta je člověk. Jméno je vlastně cesta kudy se člověk má vydat. Něco na
způsob osudu a cesty. S osudem se musíme smířit na bázi svědectví
breviáře. Je třeba vybrat si jednoho světce a toho následovat v jeho
svědectví. Cesta na planetu mars? Dám lidstvu takovou facku, že
skončí na marsu. To jsem slyšel v jedné lékárně když jedna paní
toto řekla. V každém případě, by to byla spolupráce celého lidstva.

	Z čehož vyplívá že jsme sem přišly při stvoření světa z
okolního vesmíru. Experimenty ukázaly pěknou ženu a bylo to.

