KOUSEK MÉHO JÁ !
Koho zajímá pravda o našem ŽIVOTĚ a alespoň z části je ochoten si poslechnout jednu z mnoha
verzí o životě TOXIKOMANA nechť se pohodlně usadí a věnuje pár minut svého drahocenného
času a JÁ se pokusím vnést do TMY pochybností několik podle MĚ zásadních důvodů prožiji taj
jak žiju. Bohužel už teď vím, spousta z VÁS nepochopí tu zásadní myšlenku tohoto………( jak
to jen říct? )………..vysvětlení, které se však týká pouze mojí OSOBY mé POVAHY a důvodů,
proč naprosto DOBROVOLNĚ ŽIJU ŽIVOT TOXIKOMANA, BEZDOMOVCE, ZLODĚJE
a LHÁŘE !
Ano otázka je jasná : proč ČLOVĚK, který má STŘEDOŠKOLSKÉ vzd., STÁTNICE eko.,
VÝPOČETNÍ tech. A mluví třemi jazyky a z IQ, které nikdo nedokázal změřit, jen proto, že jsem
SÁM nechtěl, protože mi to připadalo legrační, pohrávat si z výsledky testů dle mé vlastní vůle !?
Jsem ČLOVĚK, který dokáže přesvědčit kohokoli o PRAVDĚ ,kterou dotyčný chce slyšet. Jsem
ČLOVĚK, který třikrát odmítl přijetí na MAENZI, protože mi to nepřipadalo dost zajímavé.
Odmítl jsem i přijetí na GYMNÁZIUM……Proč? Jen tak z legrace…..( I když jsem měl nejlepší
výsledky a to i přesto, že jsem na testy přišel o půl hodiny později a na vypracování jsem měl čtvrt
hodiny. )
Ve škole jsem se přestal učit v šesté třídě, protože jsem neviděl důvod učit se něco, co jsem sice
chápal, ale nebavilo mě to !!! MŮJ PROBLÉM …. (VÝHODA ) je ten, že se vše naučím za velmi
krátkou dobu a potom o to ztrácím zájem, proto se vše učím SÁM. Oh pardon učil jsem se, teď
pouze pozoruji SVĚT kolem mě a sám se sebou řeším OTÁZKY, co mám, protože jedině já sám se
sebou, dokážu sobě porozumět a zároveň si ODPOVĚDĚT ! A nyní odpovím PROČ? Žiju tak jak
žiju PROČ FETUJU, FLÁKÁM SE, neplatím DANĚ a SQUATUJU : Protože je to REBÉLIE
proti zaběhnutému řádu, je to má SVOBODA, má VOLNOST, moje ANARCHIE a občas moje,
jen moje UTRPENÍ a TRÁPENÍ, stejně tak jako moje ŠTĚSTÍ ! Mým vzorem je :
Ježíš Nazaretský ( INRI
INRI )
Stejně jako ON i JÁ chci nést svůj KŘÍŽ tou nejtěžší cestou, ale jak jsem řekl ve všem , co dělám je
RBÉLIE proti normálu a já si to vše usnadňuji DROGOU! Podle mě je toto naprosto jasné
myšlení toho PROČ? Jsem jaký jsem. Jsem REBEL, chci nabourat dosavadní všeobecné mínění o
TOXIKOMANECH, GÉNIÍCH, výjimečných a nenahraditelných LIDECH! JÁ sám se řadím do
skupin LIDÍ, již mají MOC, OBROVSKOU MOC působit na lidi a přesvědčovat je o své pravdě.
O pravdě, že KAŽDÝ má moc, největší moc ze všech, moc být SÁM SEBOU – ORIGINÁL !
Jen musí podstoupit ( dobrovolně ) své největší DEPRESE a zjistit, že jedině ONY mu mohou
POMOCI poznat SÁM SEBE, musí přijít na to, že DEPKA není! DEPKA je obraz PRAVDY a
ŠTESTÍ a SVOBODY! DEPRESE jsou trosky ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA jež byl jen ILUZÍ a
jedině z TROSEK může povstat něco NOVÉHO, ŽIVÉHO, KRÁSNÉHO a hlavně
SVOBODNÉHO a PRAVDIVÉHO.
Pochopili jste , co jsem tímto chtěl říci ?!
Pochopili jste , co jsem za ČLOVĚKA ?!
Pochopili jste jak uvažuju, jak myslím ?!
Podle mne jsem Vše vysvětlil jasně a není třeba nic DODÁVAT!

