
 

The light of the heart - the light of progress 

 

I think that this topic should not talk too long, because everyone and everything is clear. 

The heart, if it is good, full of warmth and light that can apply to all of us. 

When all light will rally as much as the "lights" are required. 

Human kindness and common cause can change everything going on now. 

I myself am from Ukraine and is well aware that such unity. We are talking cruel war, but we keep 

together and seem, our light burns people with bad hearts who are willing to kill, and to destroy the 

peace for the sake of money, which is not quite as good light illuminate this planet. 

Volunteering has become a way of life of many Ukrainian. Combat is not only military, but we are, 

but on its front to help them. Ray of our good walk to them and heal their wounded bodies. I hope 

that our common ghost light once peace. 

Well, what is a "light" yet? 

I think that light is a science and education. That education helps to clear the mind with its light and 

give breath awareness. But reason and critical thinking leads to innovation, which is the luminary 

future. 

If we have the science, but science is good, then we have a good field of medicine. Doctors have their 

light arms and the latest technology, which has been seen as science can save many lives and give 

light to many people smile, maintain their health. 

Light gives us the time and opportunity to live. The light does not get lost in the universe and their 

own yard. Light - this is what helps us to see his own purpose and confidence to follow it. 

I think that for me, Ukrainian and the entire planet in 2015 will be a year of enlightenment. 



All understand everything and anything with a hint of revolution will happen that will change us 

forever. 

Let's look at this more likely. 

Education and science - it is something without which we can not get along. We must learn and re-

learn, every day, to keep up with the passage of the modern world, which is actively developing. 

To discern this world, we need more light, and therefore need more knowledge, and which clarify the 

whole situation. 

New problems arise in the way scientists and educators, but new knowledge should open a closed 

door. Knowledge, it is the first light that shows us where to go further in the future. 

But again, we have to catch every ray because the contemporary world is avid for knowledge. 

Everything changes and when you just got used to something, you need to relearn again, because 

innovations make your work. You can not sit still, you need to become accustomed with the rhythm 

that you have to be in constant motion, always in search of light. 

I think that among the inhabitants of the planet, there are many innovators, which will be a bright 

future. We need to invest more in ecology and conservation. 

Among today's billionaires are those who think really concerned about the future and destiny of 

mankind in the future. 

More research is necessary to invest in alternative energy sources. Even solar panels are not yet at a 

level where I believe they can work. 

Many young people are daily producing millions of ideas for new sources of energy, but because of 

the lack of a little support their ideas die and not showing all their skills and capacity. Still, even our 

usual sources of energy are not fully explored and operating below capacity, which could actually be 

delivered. 

Air, earth and sun - these are the sources to see that we need more, because the planet has hardly 

withstand pollution is our traditional breadwinners. A hungry mouths and demand for energy is 



increasing every hour, not even every day. We need to solve the problems we face, not stubbornly 

repeating mistakes that made us. Time to use something new. Time to look at the idea of all residents, 

not just those who are entitled to vote. Perhaps the ideal solution to the question sits at the head of a 

resident of a poor African countries, but it can not tell it to anyone. 

Therefore, it is necessary to connect all internet service and start collecting ideas. I think that many 

people around the world to join a social activity, and their ideas still surprise once the most 

progressive scientists and educators planet. 

Educational programs should be in my head all the event changes and transition to ecological energy. 

Everyone should have a good education to understand what it is and what it's all done. 

People only want to learn where education will be interesting and of course available. But the main 

thing that interesting. If you show people how exciting program, what do many modern programs, 

people really take up this work. Once, curiosity has got a man on another continent, interest is now 

more people on other planets. I think that we should continue to work in this direction. 

Education and science - it is the light that we can guarantee the future! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Original text (in Ukrainian): 

Текст-оригінал (українською мовою): 

Світло людського серця - світло прогресу 

 
Думаю, що на цю тему не варто дуже довго говорити, бо всім й так все зрозуміло. 

Людське серце, якщо воно добре, то повне тепла та світла, яке може поширюватись на всіх нас. 

Коли всі згуртуються світла буде так багато, що й «ліхтарів» не потрібно. 

Людська доброта та спільна справа здатні змінити все, що відбувається зараз.  

Сам я з України і тому, добре розумію, що таке згуртованість. В нас йде жорстока війна, але ми тримаємося разом і не 

здаємось, наше світло обпікає людей з поганим серцем, які готові вбивати та нищити мирних, заради грошей, які також не 

зовсім добрим світлом освітлюють цю планету. 

Волонтерство стало способом життя багатьох українців. Воюють не тільки військові, але й ми, але на своєму фронті, 

допомагаючи їм. Промінчики нашого добра прямують до них та зцілюють їхні поранені тіла. Надіюсь, що наше спільне 

світло привиде колись до миру. 

 

Добре, а що таке «світло» ще?  

Думаю, що світлом є наука та освіта. Саме освіта допомагає своїм світлом прояснити розум та дати подих свідомості. А 

розум та критичне мислення приводить до інновацій, що є світилом майбутнього. 

Якщо в нас є наука, але добра наука, то в нас є хороша сфера медицини. Медики своїми світлими руками та новітньою 

технікою, яка з’явилась завдяки науці, здатні врятувати багато життів та дати світлу посмішку багатьом людям, зберегти 

їхнє здоров’я. 

 

Світло дає нам час та можливість жити. Світло не дає загубитись серед простор Всесвіту та власного двору. Світло – це те, 

що допомагає бачити нам власну ціль та впевнено до неї прямувати. 

 

Думаю, що для мене, українців та всієї планети 2015 стане роком просвітлення.  

Всі все зрозуміють та щось з натяком на революцію станеться, що навіки нас змінить. 

Давайте трохи детальніше розглянемо це все. 

Освіта та наука – це те, без чого ми обійтись не можемо. Ми повинні вчитись та ще раз вчитись, кожного дня, щоб йти в 

ногу з плином сучасного світу, який активно розвивається. 

Щоб розглядіти цей світ, нам потрібно більше світла, а значить потрібно більше знань, які і прояснять всю ситуацію.  

Нові проблеми виникають на шляху вчених та освітян, але все нові знання мають відкривати зачинені двері. Знання, то є 

перше світило, яке показує, куди нам йти дальше в майбутньому. 

Але повторюсь, ми маємо вловлювати кожен промінчик, бо сучасний світ дуже жадний на знання. Все змінюється і коли ти 

тільки звик до чогось, потрібно переучуватись знову, бо інновації роблять своє діло. Не можна сидіти на місці, потрібно 

звикатись з тим ритмом, що ти повинен знаходитись постійному русі, в постійному пошуку світла. 

 

Думаю, що серед жителів нашої планети, знайдеться багато інноваторів, які і будуть світлом майбутнього. Нам більше треба 

вкладати в екологію та збереження навколишнього середовища. 

Серед сучасних мільярдерів, знаходяться такі, які мислять справді майбутнім і переймаються долею всього людства в 

майбутньому.  

Більше треба вкладати в дослідження альтернативних джерел енергії. Навіть сонячні панелі ще не працюють на тому рівні, 

на якому, я вірю, що вони можуть працювати.  

Багато молодих людей щодня продукують мільйони ідей для створення нових джерел енергії, але через відсутність хоч 

малої підтримки їхні ідеї гинуть так і не показавши всього свого потенціалу та можливостей. Все ще, навіть наші звичні 

джерела енергії залишаються не до кінця вивченими та працюють не на повну потужність, яку насправді могли б видати. 

Повітря, земля та сонце – це ті джерела, дивитись на які нам потрібно все більше, бо планета вже ледь витримує таке 

забруднення традиційними нашими годувальниками. А голодних ротів та потреба в енергії зростає щогодинно, вже навіть 

не щоденно. Нам треба вирішувати ті проблеми, які постають перед нами, а не вперто повторювати помилки, які робили до 

нас. Час використовувати щось нове. Час шукати ідею в усіх жителів, а не тільки в тих, хто має право голосу. Можливо 

ідеальне вирішення питання сидить зараз в голові у якогось жителя бідної країни Африки, але він не може нікому це 

розповісти. 

Тому, треба підключити всіх до інтернету та запустити сервіс збору ідей. Думаю, що багато жителів планети долучиться до 

такої соціальної активності, а їх ідеї ще колись здивують самих прогресивних вчених та освітян планети. 

Освітні програми повинні стати в голові всієї цієї події зміни та переходу на екологічну енергію. 

Кожен повинен мати добру освіту, щоб розуміти з чим він працює і для чого це все робиться.  



Люди тільки тоді захотять вчитись, коли освіта буде цікавою і звичайно ж доступною.  Але основне, щоб цікавою. Якщо 

показати людині наскільки цікаво програмувати, чим займаються багато сучасних програм, то людина справді візьметься за 

це і буде працювати. Колись, цікавість завела людину на інший континент, тепер цікавість несе людину далі, на інші 

планети. Думаю, що слід продовжувати працювати в цьому напрямку.  

Освіта та наука – це світло, яке гарантує нам можливе майбутнє! 

 


