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Slovo úvodem
Dobrý den všem a máme tu 2 číslo časopisu SCHIZOFRENIK casopis je zaměřen na bludy a
halucinace tak ať se vám ten časopis líbí . Schizofrenik Jiří Láska

Prorok Jiří Láska
Jen sem si v nemocnici vzpomel na to že mě máma dávala svatý obrázky abych si je vzal do
nemocnice a ja jí odpověděl že bude konec světa a na základě toho si furt myslim že jsem prorok
nekdy si to myslím víc někdy míň .Když sem chodil na náboženství tak sem hodně často vyrušoval
to sem asi dával na jevo že to všechno znám ,ale proč by prorok rušil deti při náboženstvi je
záhadou ale ty naboženské halucinace jsou zajímave.V nemocnici mě chodily emaily biblické verše
z vira.cz a já si myslel že mě to tam dává Bůh ale přitom sem veděl že ty emaily se odesílají
automaticky.Taky sem si myslel v nemocníci když se mi honili hlavou čísla už od druháku každý
číslo něco znamenalo myslel sem si že názory na mou nemoc oděluje katolickou cirkrv od ateistů
protože katolická cirkev v čísla nevěří a me se honili hlavou různá čísla a začal sem je vypisovat na
diskuzní fóra lupa.cz.Na mámu sem si vzpoměl jak pořád dokola říkala že jsem jako malý měl na
ručičce číslo 28 a moje máma má číslo dveří 28 a me v nemocnici bylo 28 a tím to všechno začalo
zapnul sem si rádio a tam byla reklama na vodafon že dávají slevy 28 % na tarify tak sem zmateně
volal na opertorku aby tu reklamu zrušili protože venku nebylo 28 stupnů jak bylo v té reklamě ale
10 11 12 13 stupnu a to me připomínalo bezpatnou linku 800111213 a taky mě to připomínalo čísla
pokojů v nemocnici pokoj číslo 11 12 13 14 čeka nas rok 2010 2011 2013 2014 a tak sem poprosil
slečnu, aby na komunitě neříkala kolik stupnu je venku a ty čísla sem měl v hlavě tereba sme šli do
budovi číslo 10 a ja si řekl v duchu 10tyho sem se narodil a desitka byla i na másle.Ale čísla se mi
honila už v druháku sem měl pocit že se ty čisla opakujou sousedi mají cp 12 pak 12 stpňové pivo
12.lete holky 12kč stal jogurt 12v má autobaterie 12kc stoji stranka www.jirilaska.cz.
Vite že mě lide vyčítaji že mam stranku za 12kč měsičně a že by mě stát měl umožnit bezpatou
eutanázii to znamená že by mě zabyli jen kuli tomu že sem nemocný to bych si mohl obědnat
pohřeb sám a pozvat na ně lidi ale měl sem dřív myšlenky že sem se nemel narodit když tolik trpím
lidi mě mají za blazna ale každý má právo na život i když je nemocný.
Schizofrenici vnímaji svět ulpně jinak ,taky smem si myslel že jednu holku znásilnili kluci že se na
ni vystřídali všichni pak sem se bál žlutých autiček českého telecomu protože sme jim škodili
zvyšovali jsme lidem telefonní učty někdy se ta čáska vyšplhala až na 70 000kč proste sme dělali
samou škodu a ve mně vždycky hkrklo když sem zahledl žluty auto telecomu.Pak sem měl
kamaráda který měl schránku 555 z tý šlo volat zadarmo když tam někdo zanechal vzkaz ale pak ty
kamarádi převáděli peníze z učtu na učet ja na toho hekra tu banku máš na starost ty a on chtel vědět
od koho sem se to dozvěděl ale neřekl sem mu to a pak sem potkal pana ve Rtyni a ten s někým
mluvil v budce a říkal že sem mel být zavřený za něco co jsem neudělal nadával na prezidenta havla
a jeho poslední věta byla já tě nepotřebuji ale ty mě jednou budeš potrebovat.O ty doby mám pocit
že toho pána budu potřebovat ale ten pán nikde co když to byla moje halucinace to nikdo nevi.
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