
Chceš se stát největším, bojovým idiotem? 
Je to velmi snadné, levné a rychlé! Tento návod je zcela zdarma!! 
Tento návod Vám může velmi významně pomoci, čtěte pozorně a nic nevynechejte! 
Přemýšlel jsem v poslední době o některých žácích, kteří opustili tajně naší školu Ji-Jitsu.  
Dal jsem dohromady několik okruhů, které tyto lidi dokonale, harmonicky spojuje. 

Tyto úvahy platí i pro jiné oblasti lidského konání, než ,jen" pro bojové školy! 
„Kdo umí techniky, není ještě mistr". 

Č. 
 

Ukazatel 
 

Poznámka 
 1. věk většinou do 30ti roků, ale najde se i pár starších---                          

2. 
 

životní zkušenosti 
 

Často velmi malé, ale již nemají plínky ani cumel. ...či kočárek, 
sociálně jsou většinou dosud nezařazení/nezařaditelní 

3. délka cvičení ve škole Ji-Jitsu Někdy 5 a více roků 
4. 
 

ambiciozita 
 

velmi ambiciózní, ctižádostiví až hrůza navzdory svým 
skutečným schopnostem, dovednostem a IQ 

5. 
 

vojenská služba…pomalu přestává být 
aktuální, ale… 

někteří se jí programově vyhnuli1.... ale „učí" techniky boje..., , 
čím to nahradí, možnosti jsou, jen je využít? 

6. osobní založení velmi egoističtí - JEN já, já, JÁ..... 
7. málo vzdělaní někteří nemají ani maturitu a nestudují nic dál 
 lenošní nechtějí na sobě tvrdě pracovat, chtějí se tvrdě flákat 
8. inteligence (IQ) (pod)průměrná až nižší („šimpanz... gibbon...prvok...") 
9. neloajální ke škole Ji-Jitsu dnes údajně dělají něco „lepšího".... 
10. 
 

ziskuchtiví, hamiždní 
 

ve škole Ji-Jitsu získali vědomosti, dovednosti, (pokud možno 
co nejvíce a co nejlevněji) akreditovanou kvalifikaci cvičitele, 
KYU/DAN a „táhnou"dál krajinou jako roninové bez pána,  
 11. komercionalizace snaží se ze všeho vytřískat jen peníze, ne kvalitu 

 kompilátoři upravují, spíše tedy ničí materiály Ji-Jitsu vlastními kravinami 
12. 
 

intrikánští 
 

Svou školu Ji-Jitsu pomlouvají. Jak ale mohli tolik roků 
dobrovolně vydržet někde, kde je to údajně tak špatné?? 

13. 
 

bezprizorní 
 

nemají dnes svého stálého učitele, případně je střídají jako 
ponožky či slipy. Jistě, že nikdo není dokonalý 

14. 
 

náhlé bojové „osvícení", přímo satorejka 
 

snaží se získat co nejrychleji co nejvyšší DAN i ve více školách, 
sběrači stupňů 

15. neloajální k učiteli učitel Ji-Jitsu je naopak k žákům velmi loajální 
16. loajalitu nahrazují-vytěsňují servilností a sprostotou, či kretenismem...a agresí 
17. špatné vedení svých žáků ...jejich žáci budou stejní jako oni a jednoho dne... 
18. 
 

neslušní, dojo etiketa je pro ně prázdný 
pojem.... 
 

odešli za školy Ji-Jitsu tajně jako smrkáči (ninjové, róninové) v 
noci a zapomněli se rozloučit, už vůbec ne poděkovat., .neví 
ani co je ani v materiálech na 6.KYU 

19. 
 

jsou schopní jít i přes mrtvoly 
 

nic jim není „svaté", snaží se profitovat na své bývalé škole, 
tunelovat-tedy vykrást jí apod.,jdou velmi „komerčně“ vpřed 
 20. zkrácená cesta i rozum vždy hledají tu „nejlehčí" cestu, která nikam nevede 

21. 
 

nemají v pořádku svůj rodinný, osobní život 
 

to je velmi špatný příklad pro žáky, „slepý vede slepé", totální 
disharmonie. . . .disbalance. . . .konflikty. . . 
 22. v důležitých okamžicích selhávají kdo selže jednou, selže i vícekrát, to je 100% realita 

23. 
 

budí dnes dojem, že cvičí něco originálně 
Japonského apod. 

Japonce viděli snad jen na fotografiích.... či ve filmu nebo v 
živém snu 

24. 
 

ve své původní profesi absolutně neobstáli, 
nezvládli jí pro neschopnost 
 

např. zedník není schopen zazdít ani zárubně od dveří, podobně 
neschopně vypadá jeho amatérské cvičení 
 25. 

 
nedodržují zákony naší země 
 

Často páchají přestupky, dokonce trestné činy, neplatí daně aj. a 
„myslí", že to vše je normální...???!!!! 

26. 
 

...snaží se obejít, přelstít karmické zákony 
 

je to jako močení proti větru, také to jde, zákon zachování 
hmoty energie ale stále platí 
 

                                                        
1 Dnes již toto za chvíli nebude předmětné, horší kde získat adekvátní životní zkušenosti??? 

Je hlupák ten, kdo se do takovéto školy odpadlíka přihlásí, nicméně každý má takového učitele, jakého si zaslouží!  

Ukazuje se často, že žáci vůbec nevědí u koho cvičí….a to ani po letech……a nevědí ani co vlastně cvičí…. 

alois.konecny@volny.cz 

 

 

Jak se ti 
líbí hadí 
škola? 
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Ing.Alois Konečný
Poznámka
Možnosti jsou:-policie-CBS-managerské funkce-aj.Hledejte sami......

Ing.Alois Konečný
Poznámka
Dále viz bojový tunel po česku.Lidé si odnesou různé materiály za které zapomenou zaplatit,odvedou i co nejvíce lidí s sebou aj.

Ing.Alois Konečný
Poznámka
Ono je to snadnější a rychlejší, než vystudovat nějakou školu.Často přepisují svou osobní historii-nikdy v životě přece v té které škole necvičili...a dotyčného učitele neznají....Rádi ale sponzorují různé zahraniční subjekty, čím více (peněz) tím lépe...

Ing.Alois Konečný
Poznámka
V každé profesi je ze 100 lidí 5 dobrých, jeden vynikající a zbytek je průměr a podprůměr....

Ing.Alois Konečný
Poznámka
Chtěli byste aby vás operoval doktor, který se vyučil za měsíc?Asi ne.Vůbec vám ale nevadí, že vás vede ve cvičení někdo, kdo se nevyučil třeba vůbec a nemá kvalifikaci cvičitele nebo trenéra...

Ing.Alois Konečný
Poznámka
Proč jim neudělil platnou kvalifikaci cvičitele nebo trenéra nějaký zahraniční strejda?No proč?Nemá na to....není to profík!

Ing.Alois Konečný
Poznámka
Nevěřete přátelsky se tvářícímu vlkovi!Jednoho dne dostane hlad!!

Ing.Alois Konečný
Poznámka
Tady si trochu dělám legraci, no někdy je to i horší....

Ing.Alois Konečný
Poznámka
Jde o harmonii individuální, tedy duch, duše a tělo.Následně harmonie sociální, ta ovšem nemůže fungovat, když individuální harmonie "nestíhá"!




