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Láska je utrpení... neustále člověka bičuje a trýzní... nenechá ho ani na chvíli v klidu.

Ahoj, to je Tvoje verze lásky?

Ne, to je verze lásky matky, které policie zavolá, že její dítě se nacházelo v autobuse, který byl unesen před chvílí teroristou a že se má připravit na nejhorší. Otázka zní... co matka v takovéto chvíli vlastně miluje...

A proto nikdy nebudu používat slovo láska, Kristus, Bůh, Buddha atd... protože v lidech jsou již tyto slova mylně zakořeněny a proto by nepochopili oč vlastně běží. Proto když vidím jak se někdo ohání těmito pojmy a vnitřně je jen sám na povrchu, proto mu tyhle modly záměrně pošpiňuju... aby hledal sám hlouběji a né se jen smířil s tím, že je milován kýmkoliv a nyní se může jen radovat... protože až přijde den "D", vše co se vám jevilo zmizí... a vy se nebudete moci ani opřít o vlastní myšlenky... ani pomodlit se nebudete moci... čím pak chcete obhájit to jak jste na vinici Otce pracovali?

Beznadějný případ
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Ne, to je verze lásky matky, které policie zavolá, že její dítě se nacházelo v autobuse, který byl unesen před chvílí teroristou a že se má připravit na nejhorší. Otázka zní... co matka v takovéto chvíli vlastně miluje...

Moje otázka zní trochu jinak, proč sis vybral tuto verzi "lásky" mezi mnoha jinými způsoby?

Když má loď vyplout na širé moře, musí se odvázat kotevní lana... píšu tak jak uznám že je potřeba aby bylo na něco poukázáno. Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by měl v sobě i jinou verzi lásky než své štěstí stavět na první místo.

A proto nikdy nebudu používat slovo láska, Kristus, Bůh, Buddha atd.. protože v lidech jsou již tyto slova mylně zakořeněny a proto by nepochopili oč vlastně běží.

Vidíš, ale právě jsi tato slova jedním dechem použil - láska, Kristus, Bůh, Buddha, i když píšeš "nikdy" ...Přitakávači i popírači jsou paradoxně součástí spojité nádoby....

Viděl jsi mě jako popírače dřív než ti stačilo dojít proč to asi dělám.

Proto když vidím jak se někdo ohání těmito pojmy a vnitřně je jen sám na povrchu, proto mu tyhle modly záměrně pošpiňuju...

Kdo se těmito pojmy ohání? Teď, nebo jde o vzpomínku? Tedy toto vidíš a zůstáváš vnitřně nezúčastněn a současně stejným pohledem měříš povrch a hloubku u druhých? Sám tedy dělíš a rozlišuješ (t.j. tvoje mysl je v pohybu?)

Závěru "mysl je v pohybu" stejně jako závěru "mysl je v klidu" předcházel vždycky pohyb. Takže nevím, proč pitváš to co ti nic nepřinese.

aby hledal sám hlouběji a né se jen smířil s tím, že je milován kýmkoliv a nyní se může jen radovat...

Ale to je blbost, život by byl pak jednostranný a stupidně plochý, jenom se radovat by se stalo skutečným peklem...

Tak jdi a zeptej se lidí co vlastně hledají, za čím se ženou, když mi nevěříš.

protože až přijde den "D", vše co se vám jevilo zmizí...

Nyní jsem se v tvém pohledu rozmnožil a hovoříš ke mě v množném čísle, co se stalo?

Nehovořím jen k tobě, ale ke všem kteří to mají slyšet.

a vy se nebudete moci ani opřít o vlastní myšlenky... ani pomodlit se nebudete moci... čím pak chcete obhájit to jak jste na vinici Otce pracovali?

promiň, teď jsi se dostal někam "mimo" ve své samomluvě"... On tu chtěl někdo něco obhajovat?

Až nastane čas, uvidíš sám.

Co je s tebou?

To je tvá otázka, takže musíš najít sám uspokojující odpověď aby zmizela. Já tě uspokojit nemůžu.
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Nevím, proč se nepodepisuje trefněji "ukecaný případ" :-))).

Když nevíš tak nevíš... trápí tě to snad? Hryže ti to prdel jako dravý vlk? Chceš mastičku... čínskou? Ta vlka přemůže hned...

Beznadějný případ
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