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Смисап!  Сущтина! 

Смисап смисла – превазиђимп несмисап, уђимп у сущтину! 

Некп би рекап – превазиђимп бесмисап, дпђимп дп сущтине!  

Да ли смп на улазу мпгућег?  Да ли нам се псмехује смисап, кпнашнп?  

Да ли назиремп сущтину? Да ли нам је дпступна, кпнашнп? 

Да ли мпже да ппстпји сущтина без смисла? 

Да ли мпже да ппстпји смисап без сущтине? 

Дпђпсмп дп прпвалије несмисла/бесмисла/,без сущтине. Да ли смп сами нещтп ппставили ис- 

пред себе да је не угледамп на време?  Да ли је каснп?  Оптимисти би рекли – и сад није каснп.  

Стали смп, и стпјимп на ивици.  Некп нам пружа щтап, или уже, не знам ташнп, да ухватимп, 

мпжда, сламку, акп није щтап или уже?  Да ли је тп самп привид?  Вапимп у немпћи да се ищ- 

шупамп из канчи немпћи. Јака је и клизава. Шта да ушинимп да правилнп шинимп? Шта је пра- 

вилнп и правп у свем тпм неправилнпм и неправпм? Шта је стварнп, щта је привид?  

Стваран је несмисап, бесмисап, празнина ума и разума. Стварна је заблуда,кћер несмисла,бес- 

мисла,празнине ума и  разума. Стпјимп,гледамп у оу,и не примећујемп да је ту,да нас ппседа, 

притиска,једе,трпщи,меље.Радујемп се сппственпј лудпсти,сппственпм немару за умнп и ра- 

зумнп. Дпдирујемп је,а не видимп је,не знамп да је ту,а ту је,празна, неразумна, непсећајна, а 

такп себишна,уппрна и гладна нас,незасита нащег неумнпг,неразумнпг и неразумљивпг,занп- 

снп пппјна без мириса,занпснп укусна без укуса,занпснп завпдљива без леппте и дражи,пшара- 

вајуће непшаравајућа,бездущна и јалпва. Ту је,јер желимп да је ту. Нисмп свпји без ое.Она нам 

је и мајка и маћеха. Да ли смп свесни да је птрпв ума и разума,птрпв свести и савести? Нис- 

мп,јер смп залуђени; неумнп,неразумнп и неразумљивп пристрасни према опј. Она впли тп. 

Пптхраоује нас завпдљивпщћу празнпг неумнпг и неразумнпг.Где нам је свест?Шта је с опм? 

Кп нам је пдузеп оу? Нађимп је. Шта је с умпм,разумпм и разумним? Где су? Где је смисап? Где    

је сущтина? Зар смисап није сущтина разума? Зар сущтина није смисап разума?Какп мпжемп 

без смисла и сущтине? Какп мпжемп без умнпг, разумнпг и разумљивпг? Смисап јесте целпви- 

тпст разумнпг,сущтина правилнпг мищљеоа. Сущтина јесте смисап целпвитпг,истинитпг, 

умнпг,разумнпг и разумљивпг,стварнпст кпја је ту,самп је треба псетити,видети,дпдирну-

ти. Није задпвпљна и трпи щтп је заппстављена,пмалпважена,пптиснута и скрајнута с при- 

падајућег здравпг ппља ума и разума. Тражи разумеваое и ппмпћ. Усамљена је. Трпи. Смисап 

је уз оу,али немпћан,јер је гледа немпћну и изгубљену,притиснуту неумнпм, неразумнпм и 

неразумљивпм предрасудпм, заблудпм. 

Окренимп се пплакп пд ивице ппнпра, мирнп ппгледајмп кп нам пружа ппмпћ за избављеое из 

тпг пбруша лудила и ппнпра безумља. Узмимп, прихватимп, не питајмп защтп и какп, акп ви- 

димп и псетимп да је тп правп, щтп желимп и пшекујемп.  Пређимп из несмисла/бесмисла у 

смисап, из празнине у  сущтину.   Тп нам је спас. Тп је истина.   Хвала јпј! 
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„И  управих  срце  своје  

  да упознам  мудрост  и да  

    познам  безумље  и  лудост“. 

                                                    Еразмо Ротердамски 

 

 „Нека вас оговарају, грде, осуђују, 

 затварају: дозволите и да вас обесе, 

  али објавите своју мисао. То није 

   право, већ дужност:велика обавеза 

    свих оних који имају шта да кажу, 

     да своју мисао износе на светлост 

      дана за опште добро.  

      Истина  припада  свима . 

        Говорити  је добро, 

         писати још боље...“ 

                                              Пол Луј Курије 
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            Природа нам је дала ум, разум и психу, 

дала нам је свест, највредније што имамо 

уз живот.  Ум, као моћ принципа, темељ 

свесног и разумног, даје нам моћ мисаоног, 

моћ разума, моћ правилног мишљења, па 

смо саздани од мисли,што нам намеће оба- 

везу и дужност да правилно мислимо, јер  

нам се у  томе огледа достојанство. Разум- 

но признање да постоји бескрајно много  

ствари које превазилазе опсег нашег знања, 

пружа нам могућност да сазнамо и знамо 

што нисмо знали,да будемо против сопст- 

веног незнања и заблуда,које нам„нуде“при- 

видан„смисао“. Наше мисаоно„поље“јесте 

простор за мисаоно стварање, за„сејање“ 

мисаоног„семена“, које је основ за растење 

мисли, за стварање мисаоне природе ства- 

ри, за добијање жељеног мисаоног„плода“, 

који ће да буде резултат ваљаности миса- 

оног„семена“.  Нека нам је здрава свест.   
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Посвећеност  истини  и значењу  речи, израза 

и  исказа довела ме је у широку област сазна- 

вања,процењивања и оцењивања садржаја пи 

-саних текстова. Ваљаност садржаја зависи  

од његовог смисла(суштина), од смисаоних ре- 

чи,од појмова, који јесу мерило правилног го- 

 вора,правилно саопштеног, схваћеног и тума 

-ченог смисла(суштина).Посебна област инте-

ресовања  јесте  разумевање и  тумачење  биб- 

-лијских  садржаја. Правилним, суштинским 

читањем,разумевањем и тумачењем,уз поседо 
-вање  контемплативне  способности пронала- 

жења и правилног сагледавања скривених  до 

-каза о  непостојању  не-„постојећег“„званич- 

ног“ у  лажној „религији“(„хришћанство“), дошао   

сам у  ниво изнад класичних  библициста, јер  

нисам тумачио те саджаје као њихову афирма 

-цију,већ долажење до суштине скривених до- 

каза о непостојању што пише у њима,уз мнош 

-тво коришћених библизама.  Ту јесте истина.  
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Филозофирање,  мудровање,   умовање, 

мишљење и тражење  истине о  при-  

роди, свету и животу, тражење и освет- 

љење смисла(суштина),тј. правилност 

мисли  и  њима  успостављање правед- 

ности долажења до истине о природ- 

ном, рационалном и реалном. 

„Филозофирати, мудрост волети, 

 у дело приводити и остварити,  

  јесте за човека и свет сазнајним и  

   стваралачким вредностима, 

    истинама, 

     лепотама и добротама  

      човечним постојати. 

       Филозофирати, јесте 

        хуманизовати и очовечавати“. 

                                                                                                        Непознат аутор   
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све што јесте вредно траје, 

 све што волимо траје, 

  све јесте у уму и разуму, 

   све добро јесте у нама, 

    све јесте у љубави, 

     све јесте љубав, 

      волимо себе и друге, 

       волимо радост и радовање,  

        волимо знање, 

         знање са смислом, 

          знање са суштином, 

           знање с истином, 

             истинито знање ствара, 

              истина јесте смисао живота, 

               истина јесте суштина живота 
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Здраве,правилне мисли јесу снага и моћ разума. 

Здраве,правилне мисли јесу резултат ваљаних разлога 

здравог разума. 

Ваљане разлоге ствара и намеће здрава свест(ум,разум, 

психа). 

Здрава свест поседује моћ уочавања правих веза и односа. 

Праве везе и односи јесу темељ свесног. 

Темељ свесног главно је полазиште правилног. 

Правилно јесте показатељ нормалног. 

Нормално јесте прави ниво схватања правилног. 

Све се своди на свесно, нормално и правилно. 

Зато постоје прави, здрави разлози. 

Прави,здрави разлози стварају и граде правилна питања. 

Правилна питања траже праве и правилне одговоре.  

Прави и правилни одговори дају сазнање и граде знање. 

Правилно сазнање јесте полазиште за грађење знања. 

Право знање јесте моћ свесног. 

Моћ јесте у здравој свести која прихвата право знање. 

Све јесте у здравој свести,темељу нормалног и здравог. 

Здрава свест тражи и воли истину. 

Истина јесте суштина здраве свести. 

Истина јесте апсолутна вредност човековог бивства. 

Истина јесте једино мерило правих вредности. 

Праве вредности јесу темељ постојања. 

Постојање јесте оправдано истином и правим вред-  

ностима. Волимо истину и праве вредности! 


