
12 закликів Богдана Будзана для досягнення Людиною високого життєвого 

статусу  

1. В першу чергу гартуйте свій дух, свою силу волі. 

2.  Любіть своїх близьких і найрідніших (любіть свою маму) і любіть 

свою Батьківщину. 

3. Завжди вірте у себе та зробіть себе тим, ким ви хочете бути. Ніколи 

не бійтеся труднощів – долаючи їх ви гартуєте свій характер. 

4.  Будьте у злагоді і єдності з самим собою. 

5. Створюйте гармонію у всіх сферах свого життя. 

6. Пам’ятайте, що ваш учитель не тільки той, хто вас навчає, а в першу 

чергу той, у кого ви навчаєтесь. Шукайте таких вчителів і будьте 

достойними  учнями. 

7. Якщо ви хочете піднятись, користуйтесь власними ногами. Не 

дозволяйте  себе нести та не сідайте на чужі плечі.  

8. Оточуйте себе хорошими людьми, навіть якщо вони набагато старші 

від вас. 

9. Читайте «правильні» книги і заходьте на «правильні» сайти в 

Інтернеті. Заведіть собі діловий щоденник і конспектуйте найцікавіші 

для вас ті думки і фрази, що вам лягають на душу. 

10. Керуйте своїми чотирьома видами енергії: фізичною(в здоровому тілі  - 

здоровий дух»); інтелектуальною(тренуйте свій розум і розвивайте 

інтелект); емоційною(вивчіть і користуйтеся тим, що називається 

«емоційним інтелектом) та духовною (знайте та бережіть свої цінності 

і пройдіть з ними  через усе життя). 

11. Неймовірно важко день за днем залишатися усвідомленим і живим в світі 

дорослих. А це означає, що ще одна поширена кліше виявляється правдою: 

освіта - це робота на все життя. І вона починається прямо зараз. 

Я бажаю вам більше, ніж просто удачі! 

12. Пам’ятайте, що ми живемо у фантастичний момент нашої історії, 

який характеризується кардинальних змінами у всьому світі, в тому числі 

і в нашому суспільстві. Адже Україна прокинулась, укріпляється її дух, 

проявляється її гідність і незламність у боротьбі з агресором за свою 

свободу і за місце серед розвинутих країн Європи. І у  вас теж з’являється 

шанс покласти свої цеглини у побудову нового міцного фундаменту нової 

сильної багатої і високо розвиненої країни.  

 

Беріть у свої руки кельми і молоточки, і робіть свою роботу, щоби цей 

фундамент ніколи не дав жодної тріщини. І будьте гордими за свою 

роботу, бо ви будуєте своє майбутнє і майбутнє тих поколінь, що вже 

йдуть за вами. 

І хай у вашій потузі допоможе вам Всевишній! 
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