
° ін е Ж Іа,т"  и»мм ло, зцо тишічальииму ньому є світорозуміння 
Яким є розуміння Сапну, розуміння Жіттш, таким і  є Жштпя 

BWu не й простіше висловлення ц ієї істини: <Як.т дунасмо, так.ті 
і живемо-. Частіше.згадайте ц і слова! Світорозуміння -  це атмосфера, 

повітря пюго Світу, який Ви створюєте. В чудовій атмосфері 
легко живеться, )«• .зростає і  розвивається природно. Відсуптість 

будь-яких компонентів у  атмосфері обмежує розвиток.подини 
пш й творчості, не дає.мажиївостіреалізувапш свій потенціал 

Наявнкіт, шкідливих домішок у  атмосфері спрямовують жиптш 
.подіти .за тічнтковин шляхам і.може привеспш до піуішка. 
Н ерідко неусвіданіеним и є не лише якісь еіементи світо- 

розуміння а і  його нідірузтія Вибравши не те підірунтя жиптія 
-можна побудувати його на піску і  тоді у  ж ипт іі буде багапю іфобтен, 

й воно буде коротким. Тому побудову свого світорозуміння 
сйдроточшитт з підірунтя Як і  написання картини -  

процес ропючшшеппаг о  вибору пш підготовки потопиш. 
На якам[V ж  підірунт і будувапш своє світорозуміння? 

€  тітки одне одвічне підірунтя - це Любов. Лшие те, іцо побу
довано зш Лю бові приносшпь істинну радість пш пцістя! 
Тому ст ворюванії карппшу жшюпя потрібно на вічному 

нетиннпчу підгруюні -  на Л ю бові' НаЛю бовіусі фрагменпт 
жшітзя вибудовуюптся природним чинам. 

Це відбуваєптсяу тому вшшдку, кашЛюбов виявіяєпася 
в усій повноті ко н і звучаньувесь ї ї  спектр. Яюцо ж  Світорозуміння 

побудовані, наприклад, на.любові тітки як на почуття 
на.побові до дітей або бапткія або до чаювіка (ж інки), 

йусе жиптш концешнруєптся навколо цього, пю це також 
є ненадійшш підіруюпям. Йде із жштпя предмет любові -  

й іцасише жіиїтш припиняється і  розпочинаються страждання 
Любов у  всій ї ї  іювнот і як шизбільша космічна сутнкпт -  найбільш 

надійне підіруюпя д ія  каїпнини жштпя Лшие на пшкаму єдиному 
підірунті можупт размісітттся і  поєднаїтся різні фрагменпш жиптія 

Лю діш і аби жшни і  діяпш у  новій enod, J ’ новій цивілізацїї, 
іютрібно творити саме таку Любов. 

Жиптія - це постійшш рух пш розвнтокматерп. 
Жиптш -  це одвічшаі процес виявлення Бога через конкретну.людину 

і  черезлюдство. Загалом кожен із нас творшіт сам цей процес своїми 
думками, почупппямя вчинками 

Це творіння.може бупиз усвідом ієнам пш несвідомим, добрим 
і  не дуже, омтлюючимувесь Всесвіт чималенькшї його шматочок. 

Сенс жиптш у  постійному усвідамленаїїу русі до Себе і  розвюїту Себе. 
Сенс жіизтю -ц е  не є конспшнта, 

це динамічна капегорія іцо постійно розви
вається як саме жиптш.

Сенс жиптш і  сане жиптш тісно зв’язані й 
допазшгають одне одному розвиватися 

Можна мовшпи, шр сенс жиптш у  самому 
жштпі. Інша справи tup . людина часто- 
гуспю не усвідомлює своє жиптш на ту 

глибину де відкриваємося справжній сенс.
Відсутність у  ж ипт іі такої важливої 
ї ї  частини -  істинного сенсу -  робшпь 

суперечливим Образ Світу й саме жиптш.
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