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Mikrobiom myśli złych i dobrych
Teoria Słowa
Człowiek. Wiecznie nieszczęśliwy. Wiecznie niezadowolony z życia. Nieudanego. Pełnego porażek, upokorzeń.
Niedowartościowany. Poniewierany przez siebie i innych. Z pokorą przyjmujący kolejny ból niepowodzenia. Myśli …
świat jest okrutny, nie do zniesienia. Wszędzie kłótnie, spory, wojny. Dominacje, degradacje. Wiecznie
niezaspokojone ambicje. Chore samouwielbienia. Myśli … trzeba twardo iść przez życie. Nie dać się. Uderzać z
łokcia. Kopać leżącego. Żeby tylko nie upaść. Żeby tylko przeżyć coś lepiej niż inni. Nadmierny sentymentalizm jest
oznaką słabości. Bycie dobrym, uczciwym - nie opłaca się. Myśli …
Bakteria. Odradza się. Wiecznie. Mikro-iloczyn przestrzeni. Kosmiczny przekaźnik energii. Jeśli chcesz jest zła. Jeśli
chcesz jest dobra. Jeśli chcesz … bakteria. Nie ma znaczenia, jakie wezwiesz moce. Rozmnażanie nieustanne.
Nieśmiertelne powielanie przestworzy. Gwiazd wszystkich i pyłów obłoków. W oka mgnieniu. Bóg sieje radość. Ty
zbierasz. Rozkwitasz. Albo umierasz. Wybór należy do Ciebie. I każdy jest dobry – dla niej. Która wie o tym. Że nie
potrzebuje ciebie … aby żyć i trwać wiecznie.
Ha! No więc budzisz się rano. Zły … i wtedy siejesz w sobie zła bakterie. I nawet nie zauważysz, kiedy zło wypełni
każde działanie. Bo po ludzku, myśli cedzisz sumowane. A bakteria zła potęguje się w tym czasie! Mnoży - zła
rozmnażanie. Aż ogarnie ciebie myśli mrok. Aż nie ujrzysz nadziei wokół. Pogrążony w smutku, nieszczęściu i
wiecznym narzekaniu.
Zasiej zatem słowo dobre, niech kiełkuje. Bakteria dobra w świecie albo – albo. Bo nie znajdziesz centymetra pustki
w sobie. Bo jeśli nie dobro, to zło je wypełni. Więc spiesz się dobro rozsiewać. I zarażać się wzajem. Niech epidemia
miłości nastanie. Na którą lekarstwa nie ma.
Ale najpierw …
Opuść myśli swoje. Odrzuć wszystkie by rozdzielić ziarno od plew. Zajrzyj w głąb siebie. W trzewia, gdzie praca
trwa pomnażania. Gdzie twoje dobro i zło spór toczy. Połącz się z Bogiem. Przejmij energię. Nieśmiertelnie
powielanych przestworzy. Z całego Wszechświata. Zaufaj bakterii …
***
- Której bakterii mam zaufać? Tej złej, czy tej dobrej?
- A czy słowo ufać jest złe, czy dobre?
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