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Lokatorstwo

laton, Arystoteles, Kant, przodownicy nowoczesnej filozofii, przekazali
metody poznania. Co nieosiągalne,
pozostawić wierze. Nad ludzkością panuje
Absolut. Wiara w ludzkiej filozofii jest
zespolona z moralnością. Czołowi mędrcy
traktują moralność, jako ideę przewodnią
społeczeństw. W pełni boskiej światłości
podał ją Syn Człowieczy w czasie ziemskiej misji. Dla niej miarodajne są filozoficzne zdania Jana i Pawła. Ziemia jest
powszechnym domem ludzi. To nie poetycka metafora, to pewnik. Niebiosa są niebiosami Pana. Ale ziemię dał synom ludzkim.
(Psalm 115,16). Ziemia domem ludzkości
na zasadzie najmu. Mieszkanie, w którym
pobyt ograniczony. Od urodzenia do
zgonu, nie dłużej. Za najem należy się
odpłata. Oczywiście nie pospolity czynsz!
Pokora i modlitwa dziękczynna. Idąc za
głosem filozofii przeczącej o moralności,
do jej zespołu należy wdzięczność Bogu za
dom, jako cząstkę Wszechświata, którą
Ziemia. Własność Pana Boga. Chrystianizm mówi o tym. Jego filozofia obowiązuje. Nagrodą mieszkania nieśmiertelności
przygotowane. Przez Jezusa Chrystusa w
Niebiesiech (J 14,2).
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spółczucie... Pojęcie prawie nieznane. Przeszkodą wzajemna
obcość. Powiada się o przejawach społecznych. O literze. Mało o zespołach wiązanych korzystnym podziałem.
Zresztą i one podlegają fluktuacjom.
Joseph Glanville, o którym niewiele mogę
powiedzieć, a którego zdanie pomieścił
Edgar Allan Poe, potężny mistrz słowa,
jako motto opowiadania „Ligleja”, miał
i ma rację: „I jest w tym wola, co nie umiera. Któż zbadał tajemnice woli oraz jej
moce? Albowiem Bóg jest tylko możną
wolą, dzięki swemu natężeniu przenikającą wszechrzeczy. Człowiek nie ustępowałby aniołom i nie podlegałby wcale
śmierci, gdyby nie słabość wątłej woli”.
Etyka, moralne myślenie, szlachetne
postawy odstawione na boczny tor. Wyrok
amoralny elity. Garstka żyjących w zadumie nie korzysta z jakichkolwiek praw
bezosobowego czasu. Niedołęgi bytu
przy tradycyjnym wykształceniu, z klasyczną literaturą, po którą nie sięga ludek
biznesowy. Poszukiwaczy Klondike. I rud
Kolorado Springs. Istoty etyczne żyją dłużej. Ślad również trwalszy.
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