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-Obsah
…???
…
-Bod
…Ano=Nic
nebo-li …Ano∞(destrukce)
NIC
…Ne=Ano…
…spor …Bytí∞Nebytí…
BOD
…Nic=Ne
nebo-li …Nic∞(velký třesk)
OBSAH
…Bod=Nic
nebo-li …Bod∞Rozměr
PROSTOR …Obsah=Bod
nebo-li …Plocha∞Rozum
INTELEKT …Prostor=Obsah
nebo-li …(E∞RIP)∞Logika
IDEÁL
…který musíme najít a zidealizovat – např. Konzole
HYPER-JUMP (SKOK)
…12…
…jdi už konečně vpřed … nepoužívej KOPII
…sám tomu ještě všemu nerozumím…společně však pochopíme

Logickou úvahou se všechny uvedené rozměry (dimenze) řídí dle systému E∞RIP, což také logicky
povede k poznání „Velkého třesku“, jenž je v podstatě založen na vytvoření ORIGINÁLU na nějaké
KOPII – nazvěme to třeba nějakou „Konzolí“ či „Portem“, nebo taky „destrukcí“. Vývoj ORIGINÁLU zde
ukazuje zidealizování vždy předchozího rozměru na základě jeho nejobecnější charakteristiky. Tak jak
„Prostor“ je zidealizovaním „Obsahu“ (člověk si uvědomil vztah k okolí) k méně podstatnému
„Rozumu“, tak je i „Intelekt“ logicky zidealizovaný „Rozměr“ na základě „Logiky“. „NIC“ je střed ∞?
Definice pro budoucno je Konzole∞Intelekt, nejdříve však Intelekt∞Systém a nyní SYSTÉM∞MĚNA
…nebo logicky chcete-li SYSTÉM∞LOGIKA, jinak nás čeká opět logicky DESTRUKCE.
K přesné definici „Konzole“ však musíme dospět, proto ZIDEALIZUJME SYSTÉM !!! …A VŠICHNI …

? kdo rozkóduje datum počátku ?
? „KO“…nelogicky destrukce …21.12.2012… logicky počátek…“OK“ ?
? KOPII …nebo… ORIGINÁL ?

PRÁVĚ TEĎ … mě napadlo, že není vše tak jednoduché jak se zdá. Věřte nebo nevěřte...
potřebuji, nebo spíše všichni pomoc, proto logicky … pokusím se popsat moje myšlenkové pochody:
1. asi před 14 dny mi jen tak náhodou problesklo hlavou … a co když je čtvrtý rozměr inteligence?
2. před týdnem jsem si četl na internetu pokus o demisi vlády „Holešovská výzva“ … líbilo se mi to , i
když s výhradami, přemýšlel jsem a v jeden okamžik mi to přišlo, skutečné „BUM“, změnil se mi
život, bylo mi jasné, že vše lze změnit, pokud přesně víme jak to definovat, vymýšlel jsem, jak to
formulovat … vzorce …pak už to bylo jen jeden nápad za druhým … vše přicházelo i nesvévolně.
3. … a asi po 3 dnech další „BUM“ a začalo mi být jasné, že skutečně je tím 4.rozměrem „Intelekt“ …
a zase kody, jako bych to už někdy prožil … už jen při přepisování E∞RIP, mi to připadalo, že ho
rovnou koduji … samá ochrana…a vše nesvévolně, já jen přemýšlel, jak toto myšlení všem zdělit.
4. dnes ráno jsem tento E∞RIP dokončil, udělal kopie a trochu se vyspal , abych měl už „JASNO“.
5. po probuzení jsem si uvědomil podstatu „Ideálu“ a ejhle 5. rozměr … také vznikl z určitých kódů a
to dokonce o okamžik později než další … Že by v tom byl také zakopaný pes??? … No toto se dá
spíše nazvat „ÉRA“... a zase kódy, z kterých vznikala také tato stránka … vše mělo logické
souvislosti … vzájemné vztahy … vše z hůry …i to, že musíte věřit modrým a zeleným „BARVÁM“
6. Nyní zase myšlenka … Co když jsme všichni budoucnem zrození či vrženi, abychom dospěli k 12.
rozměru ? … to snad ne  ta 12 je snad všude … taky jsem k ní dospěl nějakými kody. … Pokud
je tato myšlenka správná, tak určitě zažijete to co já. Jen stačí pochopit E∞RIP (jeden den by vám
mohl stačit). Ale, pozor na takové, kteří si to ani nepřečtou …přinuťte je k tomu …jinak nevím?
7. Snad bude aspoň č.7 šťastným … Teď jsem si zase uvědomil, že v E∞RIP jsem pod zákonem 4.
rozměru napsal něco, že budu bádat (jako každý) po dalších úrovních … vždyť to je BLBOST !!!
LOGICKÝ JE IDEÁLNÍ VYVOJ…VŠICHNI… tak, jako já při této chybě, nezapomínejte na LOGIKU !!!
MUSÍME BÁDAT JAKO CELEK, JAKO JEDEN JEDINEČNÝ IDEÁLNÍ SYSTÉM, NE KAŽDÝ SÁM !!!
NECHTĚJME DALŠÍ ?KO?…UDĚLEJME TEĎ SKOKOVOU EVOLUCI V KLIDU A BEZE ZBRANÍ !!!
Vždyť stačí jen pár hodin studovat E∞RIP a jste o dimenzi ve předu, i když v začátcích, ale VÝVOJ..!!!
Nyní jste na tahu vy všichni, s prominutím, já si odpočinu. Doufejme, že vše bude nové a LOGICKÉ !!!
Překládejte texty, zasílejte je, učte se! A pak už jen všichni dohromady. Stále nebuďme HLUPÁCI…!!!

…PROSÍM…
A neplýtvejte časem při pátrání po mě. Já se vám brzy ukážu sám. A povím vám další jen LOGICKÉ.

∞

