Самота и уединение
И като разпусна народа, Той
се изкачи на планината, за да се помоли
насаме. И вечерта остана там самичък.
Матея 14:23
“… остана там самичък”. Ние също сме сами. Човекът е сам, защото е човек. Във
величествената изолация всяка звезда се движи из мрака на безкрайния космос. Всяко дърво расте по различен начин, за да удовлетвори уникални възможности. Животните живеят,
борят се и умират, ограничени до размера на собствените си тела. Някои от тях са мъжки,
други женски; някои живеят с други животни, други не. Но всички те са сами, защото за да
живееш, трябва да имаш тяло, което е разделено от всички други тела. А да бъдеш разделен, означава да бъдеш сам. (14)
Това е вярно за всяко създание, но в най-голяма степен то е вярно за човека. Той не
само е сам, той осъзнава, че е сам, и задава въпроси за самотата си. Човекът се пита защо е
сам и как може да надмогне тази самота. Защото той не може да я понесе, но не може да я
избегне. Човекът е обречен да бъде сам и той осъзнава това. Дори Бог не може да го освободи от тази обреченост. (18)
В историята за Райската градина четем: “Тогава Господ Бог каза: “Не е добре за
човека да бъде сам”. И Той създаде жената от тялото на Адам. Това показва, че първоначално не е съществувало разделение между тялото на мъжа и жената: / - в началото те са
били едно цяло. След това те копнеят да бъдат едно цяло и въпреки че разпознават в другия
част от собствената си плът, те остават сами. Те се вглеждат един в друг и въпреки желанието си да бъдат едно, виждат, че са различни. Бог има дава възможност да осъзнаят това,
когато говори с тях поотделно, и им дава да разберат, че всеки е отговорен за собствената
си вина, когато слуша техните извинения и взаимни обвинения, когато ги оставя да изпитат срама от голотата си. Всеки от тях е сам. Създаването на жената не превъзмогва самотата на мъжа. Той продължава да бъде сам. И въпреки че Ева помага на Адам, нейното създаване представя на единственото човешко същество друго човешко същество, което е също
толкова самотно. От плътта на Адам и Ева се създават всички други човешки същества, които също са обречени да бъдат сами. (35)
В наши дни повече от всякога човекът е толкова самотен, че не може да понесе уединението и отчаяно се бори да се превърне в част от множеството. Но понякога Бог ни отделя от околните и ни води, без самите да желаем, в света на уединението.
Как се прави пандемия
Ако притежавате фармацевтична компания, последното нещо, от което се
нуждаете, са здрави и красиви хора, населяващи планетата.
Корпоративната същност на днешните компании силно изкривява смисъла на
думата ”бизнес” - такъв, какъвто го създадоха американците преди двеста
години. Днешните корпорации създават потребление чрез рекламата си и то
свръхпотребление, за да се реализира свръхпроизводството.
Ако притежавате фармацевтична компания обаче, за да реализирате
свръхпроизводството си, трябва да си организирате пандемия. Понеже не сте
толкова пъклени в плановете си и не искате да измислите нов непобедим щам на

чумата, за да си продадете аспирина, тогава на помощ идват медиите. Добрата
организация в медиите винаги е носела огромни печалби на корпорациите.
Само Оруел и Хъксли могат да си представят такова нещо - __________
центърът на 2-милионен град, блокиран от една птица - умрял бекас! Медиите
надигат вой; хората не смеят да пипнат птицата; турският премиер яде пилешко пред
камерите на телевизията (добре че болестта не е по прасетата); всяка блъсната от кола
птица се изследва и за това се харчат неистови суми пари. Създават се комитети и се
искат пари от държавата; тя на свой ред иска пари от Евросъюза. Така всъщност за всичко
това ще платим ние. Но и някой ще спечели.
В момента дори при нашето потребление и бедност купуването на лекарства и
ваксини е шест пъти по-високо от нормалното за сезона. За сметка на това едно
неголямо количество хора отказват да ядат пилешко месо. Като при всяко
престъпление) всъщност трябва да търсим причините за това, което се случва, при
този, който има полза от случилото се.
Пандемия се спретва по следния начин: първо, трябва да се ситуира епидемична
обстановка - локална такава. Обаче локалната епидемия трябва да е абстрактна, отдалечена.
Затова при такива медийни акции се обръща специално внимание на страни като
България, Румъния - най-често Албания – там, откъдето лесно идва информация, но трудно
се проверява. Организира се т.нар. “епидемия по периферията”, което стимулира
потреблението на медикаменти в цивилизования център (например Лондон), реално
отдалечен от тази периферия. Прелетни птици от Сибир зимуват и в Баренцово, и в
Балтийско море, и по скандинавските фиорди, но там обществата са __________
технологични: притежават обществен коректив, а медиите не се поддават лесно
на манипулация.
Пред нас е блеснала Европа…
Догодина

по това време ще бъда стандартизирана и хармонизирана.
Европеизирана. Ще спазвам наредбата за ограничаване на тютюнопушенето на
обществените места. Може даже и обществените места да я спазват. Ще бъда
благодарна на преговарящите, че са отстояли правото ми да пуша до 2011 година цигари
с най-голямо съдържание на никотин в Европа. Чиновниците ще ме обслужват добре,
защото иначе ще ги кажа на омбудсмана и той ще им направи препоръка да ме обслужват
добре. Ще знам точно докъде имам право на лично пространство и няма да пускам вътре
никого, освен себе си. Ще изключвам мобилния си телефон в обществени заведения, за
да не нахлуя в нечие чуждо пространство. Няма да се губя по пътя за Велико Търново,
защото скоростта, с която ще поставят указателните табели, ще бъде по-голяма от
скоростта, с която ще ги крадат. Ще спазвам Закона за движение по пътищата и
Правилника за приложението му. Няма да сигнализирам светлинно на насрещните
водачи, за да предотвратя справедливото им санкциониране от КАТ. Ще си правя салата
от домати, които ще бъдат четвъртото агрегатно състояние на водата, но ще бъдат
еднакви по размер. Ще опиша за поколенията вкуса на българските домати, когато
семето беше осемнайсетия братовчед на европейския стандарт. Ще прибавям също така
краставици с вкус на сапунерка, но без завои.

