
ВЕКТОР – 4  

Концепція виховання себе: 

«Пізнай себе, а через себе Світ» 
 

1. Є тільки одна вічна основа життя – це Любов. Тому створювати картину 

життя потрібно на вічній, нетлінній основі – на Любові. 

2. Людина повинна розкривати свою божественну сутність, розвивати 

Любов, Красу, Щастя і Радість. 

3. Свідомість – це величезна сила, що впливає на всі навколишні події, 

тільки частіше всього ми цього не усвідомлюємо і свідомо не 

використовуємо. 

4. Думайте так, ніби кожна ваша думка величезними вогняними буквами 

написана на небі і її видно кожному. 

5. Хочете, щоб ваші діти були здорові і жили щасливо? Живіть Так самі  – і у 

Ваших дітей все буде добре! 

6. Людина, яка досягає успіхів, володіє свідомістю, налаштованою на успіх. 

7. Можна говорити, що маєш велику Любов, але тільки тоді, коли даруєш 

Любов іншим, коли любиш інших, стаєш Любов’ю, тобто відчуваєш стан 

Любові!   

8. Служіння самому Життю – ось наше завдання. «Я даю більше, ніж беру – 

так я розвиваюсь!» 

9. Що значить служити самому собі? Це значить служити життю кожною 

своєю думкою, кожним словом, кожною дією, запитуючи себе – це сприяє 

чи перешкоджає процвітанню життя? 

10. Дівчатка і хлопчики повинні реалізовувати свою величність через свої 

образи (їм властиві). 

11. Інтерес, цікавість, здивування – ці позиції надають дивовижної радості 

життю. 

12. Життя в міліарди разів багатше, ніж ми його уявляємо. Тому в житті все 

змінюється, оновлюється і особистість має на це реагувати розумінням зміни 

Світу, не ставати перешкодою на шляху життя, а бути щасливим і радісним 

учасником життя. 

13. Повна свобода кожної особистості – природний і духовний принцип її 

розвитку. 

14. Наявність свободи перевіряється кількістю радості у взаємовідносинах. 

15. Якщо діти протягом всього життя тішать Вас, значить у відносинах з 

ними достатньо свободи. 

16. Повнота Життя, постійний його розвиток розширює границі життя. 

Краса життя в його неочікуваності. 

17. Не потрібно боятися зробити помилку. Пошук вірних кроків – це і є 

творчість. Поки Любові і Мудрості в суспільстві недостатньо, помилки 

неминучі. 

18. Форма допомоги людині, коли вона зробила помилку: без натиску, без 

нав’язливості, без підпорядкування. 

19. Можна бути творчою людиною, а можна реагуючою. Тобто творчо 

підходити до кожної ситуації, шукати нові ходи, або жити простою реакцією 

на події, що відбуваються. 



20. Чудовий помічник на шляху до себе – чесність, якщо чесно дивишся на 

свої помилки, то обов’язково вийдеш на ще більшу глибину себе, і 

відкривається більша Любов і проявиться Мудрість. 

21. Сімейні відносини – апогей відносин людини з людиною, це їх найвища 

точка. Відновлення родинних коренів – турбота всіх. 

22. Щоб щось змінити, потрібно взяти за це відповідальність. 

23. Діяти швидко – це значить робити повільні рухи без перерви між ними. 

24. Всі дії бажано робити максимально щиро. 

25. Рух в спокої і спокій в русі – ось мудрість руху! 

26. Дуже важливо любити своє місто. Якщо в Світорозумінні є фрагмент 

«моє місто» і він заповнений любов’ю, то людина добавляє в життя багато 

радості.  

27. В основу національної ідеї будь-якого народу легко вписуються основні 

категорії: Любов, Мудрість, Свобода, Краса, Радість, Щастя. Жоден народ не 

буде перечити таким істинам. 

28. Бог – це стан, в якому приймаєш себе як єдине ціле зі всім Всесвітом, в 

якому відчуваєш велику любов, в якому відкривається вся мудрість Світу, 

Люби, думай, говори – і дій як Бог. 

29. Рівновага якостей особистості – це гармонійний стан якостей людини, 

що сприяють її розвитку і не створюють проблем ні їй, ні оточуючим. 

Єдність якостей робить ситуації, допомагає їй максимально реалізувати себе. 

30. Вивчення якостей людини на шляху пізнання себе: Любов, Свобода, 

Віра, Доброта, Великодушність, Повага, Ніжність, Правда (справедливість, 

відвертість, щирість, чесність, правдивість), Відданість, Дружба, Хоробрість, 

Стремління до нового, інтерес до життя, Терпимість, Сором’язливість, 

Турбота, Жаль, Сум, Заздрість, Ревність, Образливість, Страх, Щастя. 

31. Лиш потрібно згадати, що Ти щаслива людина, і бути нею! Для щастя 

тільки необхідна легкість, цілеспрямованість, позитивна динаміка кращих 

якостей і зростаюча їх гармонія, і звичайно, радість. 

32. Перший крок в роботі над своїми якостями – чесно на них подивитися і 

розвивати, перетворювати, творити між ними рівновагу. Другий крок – 

проявити таку Любов, яка звільнить від необхідності слідкувати за 

рівновагою якостей, вона буде реалізована самою Любов’ю.           

 

 



Пізнаємо себе, а через себе Світ 

 
Назва заходу пізнання Дата Ми є Любов Ми є Життя Ми є Творці Ми є Розвиток Ми є Рівність Ми є Дружба Ми є Щастя 

Я люблю свою 

Землю, Світ, 

Себе, Ближнього 

свого 

Я наповнюю 

світлом усіх 

Ми творимо 

світ навколо 

себе 

Я пізнаю все 

більше 

Ми всі одне і ми 

всі різні 

Дарую Дружбу 

всім хто поряд  

Щастя в усмішці 

ближнього, в 

радості його серця  

         

         

         

 

 
 


