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Téma měsíce: Souboj energií - klíč k výsledkům zápasů?!
Možná si řeknete, že nadpis článku "Souboj energií"
nepatří do sázkařského časopisu, ale spíše do nějakého
plátku o okultismu. Mé životní zaměření k alternativě a
energii opět nezapřu.
V tomto článku se pokusím představit můj názor na to, jak
vzniká výsledek sportovního zápasu. S tím samozřejmě
souvisí i výsledek tipu či tiketu a následná výhra nebo
prohra. Nečekám, že se mnou budete souhlasit, ale čekám,
že se nad článkem zamyslíte.
Než se dostanu k těm sportovním zápasům a výsledkům a OK/KO tiketům, musím začít úplně od začátku.
Souboj energií je i věčný souboj "materiálního pohledu na svět" vs "duchovního - energetického pohledu na
svět".
Materiální pohled na svět v Evropě má silná většina lidí. Na to, co se děje kolem nás, tak potřebují hmatatelné
vysvětlení, založené obvykle na fyzikálních, matematických, chemických vzorcích a zákonech. Hledání příčin je pro
ně detektivkou, při které používají zejména logiku a fakta, která si mohou ověřit, věci, na které si mohou sáhnout,
informace, které slyší na vlastní uši a skutky, které vidí a dokáží vysvětlit. Věci a situace jako UFO, duchové, minulé
životy, víra, náboženství, to jsou pro ně často zcela nepřijatelná odvětví, která zcela zavrhují. O těch druhých
lidech, těch duchovních si často myslí, že to jsou "blázni".
Duchovní - energetický pohledu na svět má určitě nadpoloviční většina obyvatel v Asii, v Evropě tato skupina
"posiluje", ale na materialisty stále hodně ztrácí. Tito lidé se snaží vnímat svět citem, emocemi, prožitky,
myšlenkami, vírou. Kteří jsou trochu "dál", tak energeticky/myšlenkově komunikují, někteří mají "jasné vidění".
Příčiny hledají spíše na úrovni myšlenek, historie, co se stalo - to přineslo, snaží se neustále hledat rovnováhu
mezi činy, myšlenkami. O materialistech neříkají nic, jen se "pod vousy" smějí.
Tolik na úplný úvod, myslím si, že pro správné rozluštění sportovního výsledku je zapotřebí použít oba pohledy,
jak ten materialistický (kvalita hráčů, forma, statistiky, informace o zranění), tak i ten duchovní (podcenění,
namyšlenost, přeceňování, podpora fanoušků v trochu jiném smyslu, pozitivní/negativní myšlení sportovců).
SISYFOS vs Stanley Bradley
Než přejdu detailně do toho "luštění" sportovního výsledku, dovolím si jeden příklad souboje materialistů s
duchovním člověkem.
To se takhle potkal Český klub skeptiků SISYFOS (odkaz na web zde) a Stanley Bradley (odkaz na profil zde) a
učinili pokusy, kde skeptici chtěli po Stanleym předvést jeho věštecké schopnosti. Bylo to setkání v rámci výzvy:
Odměna jeden milion euro, který nabídl belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou
skeptickou společností ECSO tomu, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp.
takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné. Příkladem může být: věštění,
jasnovidnost, senzibilita, psychická diagnostika, telepatie, levitace, telekineze, materializace, proutkařství apod.
Některé návrhy však byly z řady důvodů vyloučeny. Patří k nim:
Průkaz existence bohů, ďáblů, andělů
Ovlivňování pohybů slunce, měsíce nebo jiných kosmických těles
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