Nu există „bule”
Tot aud sau citesc pe online că degeaba ne tot agităm pe Fb și
alte platforme de social-media, făcându-ne cunoscute părerile
și convingerile, că tot nu reușim mare brânză în a-i influența
sau, hopefully, a-i convinge pe „ceilalți” de adevărul nostru.
Ceva sens are și ideea asta, câtă vreme uitându-te la piramida
nivelurilor de conștiință propusă de David R. Hawkins, devine
absolut explicabil de ce, de exemplu, privind la ceva împreună
cu imbecilul de lângă tine, tu zici că-i neagră, iar el zice:
„ba nu, nu vezi că-i albă?”.
Totuși, dacă lucrurile ar fi așa de simple, nu-i așa că ar fi
încă tot pe atât de deprimant?
Și iată cum ne amintim că nu cunoaștem doar persoane ca noi,
ci și dintre „ceilalți”, dar nu ne certăm cu ei toată ziua
bună-ziua pe teme generale, că poate ne sunt vecini, colegi
sau…șefi!
Sau poate chiar neamuri; socri, de exemplu :)))))))

Mai trist e cu prietenii. Valabil și pe social-media, desigur.
Și atunci ne amintim de diplomație; adică nu ne certăm, ci
vorbim politicos, argumentat și ne urmăm neabătut ideea și
poate până la urma, convingem unul; sau măcar îl punem pe

gânduri.
Repet, nu există „bule”; până și planeta interacționează cu
spațiul din jur. Dar există rețele care se intersectează în
multiple puncte; sau…multe subgrupuri cu o sumă de elemente
comune; un mare și unic grup suntem, până la urmă. Toate
diviziunile sunt de fapt doar un produs al minții noastre,
după teorii si modele și categorii pe care mintea noastră, în
situațiile acute, le proclamă axiome.
Iar în situațiile contondente, le numim „ideologii”.

Vorba lui Mihai Șora: Adoptă un pesedist!
Pe bune. Sper că pastila de anti-depresiv de luni dimineață să
aibă efect. Altfel, ce facem noi aicea? Vântul bate, câinii
latră…
P.S. Exercițiul logic de mai sus are ca premisă că toată lumea
e bine-intenționată; oopss..

