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Moderní člověk. Co vlastně ví moderni člověk. Co si myslí moderní člověk o naší společnosti? Myslí si 
že je vedena tím nejlepším způsobem? A zajímá toto vůbec moderního člověka? Postřehl jsem že ne! 

Jaká je vůbec úloha moderniho člověka v civilizované společnosti? Co vůbec může našinec dělat a jak 
si vůbec muže vybrat? Narodí se už do hotové společnosti , která prochází svým vývinem a různě se 
mnění. Nemůže si jít stěžovat k bohu. Zbýva mu buď zvyknout si ,nebo se může začít bouřit ,ale s 
vědomým že na společnosti bude vždy zavislý a musí poslouchat jinak se postaví společnost proti 
němu. Je těžké žit mimo společnost (jak všichni dobře vědí), a to "ty hlavy nahoře" také moc dobře 
vědí.  

Člověk se v určité fázi vývoje začne ptát "Proč tu kurva sem?" a nedá mu to spát. Vrtá mu to v hlavě, 
ptá se ostatnich lidí ,ale přesvědčivou odpověd nedostane a časem se přestane ptát. Občas ho to tak 
zajímá ,že se rozhodne tomu zasvětit život ,ale většinu lidí se rozhodnout to přejít mlčením a 
pokračovat v užívání si v pohodlí ,bezpečí ,možností civilizovaného světa a neomezených zdrojů 
země.  

Co činí naší splečnost tak neuvěřitelně zajimavou? Samozřejmě že ostatní lidé na kterým nám záleží 
a které musíme chránit před lidmi kterým na nich nezáleži. A pak samozřejmě ty ostatní nepodstatné 
věci které poze ukojují naše touhy a naplňují nás "opravdu" štastnými. V tom sme opravdu dobří. To je 
ta druhá možnost kterou většina upřednostní před životem bouřneho a nespokojeného neznámeho 
člověka označeného jako zločince a teroristu. Je ale "duležité" umnět je rozlišovat je od lidí co nám 
chtějí ublížit.  

Podle mě je svět záměrně plný nejrůznějších "blbůstek" a spoustou zábavy. Když to zkombinujete se 
zručností lidí vyjde vám z toho "dokonalá" společnost která ví co človek chce a může se mu 
přizpusobit ,ale která se zaroven může i otřást a zhroutit. Ale to lidi bohužel nezajímá víc než kolik 
policajtů je potřeba k výměne žarovky (Pojmenujte tak film a lidi vám na to budou chodit). 

Nejenže člověk je lehce zlákatelný ,ale je i naprosto "zpracovatelný". Mluvím o člověu ,který si čte 
noviny sedí večer doma před televizí a kouká na večerní zprávy a myslí si že má dobrý přehled. Jak 
tak čte noviny pomalu se promeňuje (jak tomu v profesi řikají) k "normálu". To mu nejen omezí 
myšlení a změní to o čem přemýšlí ,ale i časem silně "zakoření" a "totalně" ovlivňí a balamutí jeho 
život. Je tak přežrán "neduležitými" ,ale navenek zajímavými a potřebnými zprávami ,že si na ně 
zvykne. A kdybyse ,přece jenom ,bože dostal k nejaké duležité a opravdu zajimavé informaci (a ne že 
by jich stále nepřibývalo) tak si jí buď nevšimá ,nepochopí ,odmítá.....popřipadě umírá. Já zatim žiju 
,ale zato rozhodně můžu říct že s touto společností nesouhlasím a "budu do toho ďoubat a budu do 
toho ďoubat". A teď už musim jít na konzert takže tady to utnu. Stejně si myslim že už tady to je na lidi 
dost a jestli se někdy mají dozvědět a pochopit pravdu ,tak aby z ní neměli šok ,ze kterého by záhy 
zemřeli ,tak musím psát pomaleji. see you soon... 
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