
Йдеться про нашу гідність 

Йдеться про нашу гідність! У час, характерною рисою якого мислення, 

направлене на ефективність і погоня за успіхом, віднайдення власної 

гідності набуває більшого значення, ніж будь-коли раніше. 

Міжрегіональний проект 

У час, характерною рисою якого є ефективне мислення і погоня за успіхом, віднайдення 

власної гідності набуває більшого значення, ніж будь-коли раніше. Гідність – це наш 

внутрішній компас, який допомагає нам прокладати курс між турбулентностями, 

приманками й позірними необхідностями. На додачу: Той, хто усвідомлює свою власну 

гідність, ставиться з гідністю і свого оточення.  

Спільне прагнення тих, хто підписуються під цим закликом наступне: дати поштовх 

публічній дискусії на тему того, наскільки це важливо і яким чином зробити можливим 

укріплення в людях почування, уявлення і свідомості власної гідності.  

На що ми хочемо орієнтуватися в тому, що ми думаємо, говоримо і робимо? На те, що ми 

бачимо на сьогоднішній день, бо воно пройшло свій шлях розвитку в межах певних умов? 

Чи на те, як це мало би бути, щоб ми могли зберігати і розвивати далі те, що визначає нас, 

як людей? Накопичення все більшої кількості знань насправді не особливо допомогло нам 

просунутися у пошуку відповіді на це питання. Ми вже давно знаємо, що все не може 

продовжуватися далі по-старому. Багато людей також розпізнали, що те, що вони роблять 

щодня, не сприяє тому, щоб вони залишалися здоровими, ставали щасливими і розкривали 

свої таланти та здібності. Багато говорять про осягнення, але осягнення не означає, що щось 

нас насправді зворушує. А якщо нас щось не зворушує, то це щось і не може стати 

поштовхом до змін у нашому мозку.  

Багато хто намагався і ще й сьогодні намагається роз’яснити іншим, як все могло би 

працювати. Для цього звертаються до сумління, нагадують про цінності і норми, а часом і 

застосовують тиск. Видаються закони і визначаються правила. Незважаючи на це ми з 

однієї кризи занурюємося в іншу, витрачаємо все більше енергії, паплюжимо природні 

ресурси нашої планети і не маємо жодного уявлення про те, яким чином мав би знову бути 

відновлений порядок у створеному нами розгардіяші. Тим часом піонери вже збираються в 

політ на Марс. 

Ніхто нічого не змінить у своєму житті, якщо ця зміна для нього не є справжньою 

внутрішньою потребою. Той же, кого роблять об’єктом намірів і цілей, повчань і оцінок, 

дій і приписів інших, сам себе проживає як людину, що має виконувати те, чого хочуть від 

неї інші. Щоб звільнитися з цієї сітки і знову стати творцем власного життя кожному 

необхідний внутрішній орієнтир, який направлятиме його Мислення, Почування і 

Діяльність. Адже уявлення про те, якою людиною ми хочемо бути, не вроджене. Воно лише 

формується протягом нашого власного життя залежно від досвіду, який ми проживаємо і 

закріплюється в нашому мозку як наше власне уявлення про самих себе. Всі ті люди, які 

мали можливість пережити те, що вони, такими як вони є, приймаються й цінуються 

іншими людьми, розвивають у собі спочатку почування, потім уявлення, а зрештою і 

усвідомлення їх власної гідності. Беручи до уваги те, що кожна людина має можливість 



пережити такий досвід протягом свого життя, ніколи не пізно почати творити своє життя з 

усвідомленням власної гідності.  

Гідність – це наш внутрішній компас життя, гідного людини  

Той, хто справді зрозумів, що є визначальним для власної гідності і як легко вона може 

травмована через необачність, не хоче продовжувати далі жити по-старому – як 

непричетний глядач чи як неуважний споживач або ж взагалі як учасник виробництва і 

збуту негідних ідей і продуктів. Той, хто усвідомив свою власну гідність, відчує також і 

бажання запросити, вселити мужність і надихнути інших людей, творити своє життя 

трошки з більшою гідністю, ніж вони це робили дотепер.  

Люди, які усвідомили власну гідність не дозволять більше себе спокушати. Вони володіють 

власним внутрішнім компасом, який направляє їх Мислення та Дії і вони уважно слідкують, 

щоб цей компас не загубився. Ці люди не дозволяють нікому втовкмачувати їм, що їм іще 

потрібно, щоб стати щасливими. Плакати, рекламні кліпи, посібники-порадники і 

пропозиції ‘для кращого життя’ вони сприймають як негідні спроби обходитися з ними так, 

наче вони не здатні самостійно мислити й приймати власні рішення. Вони вже не надають 

себе у розпорядження іншим як об’єкти і не роблять самі себе об’єктом власних очікувань 

і оцінок.  

Люди, які усвідомлюють свою власну гідність, не приймають від інших людей пропозиції і 

послуги, надання яких зазіхає на гідність того, хто їх надає. Вони не ходять туди, де люди 

за гроші виставляють себе на показ, вони не відвідують борделі і не купляють продукти, 

для виробництва яких були експлуатовані або ж використані інші люди. Повні гідності 

люди проживають самих себе як цінних і важливих. Їм не потрібні інші, які б 

захоплювалися їх володіннями і статками, як і не потрібні їм влада, вплив, багатство чи які-

небудь символи статусу, посади і позиції, щоб проживати себе як цінну і важливу людину. 

Той, хто усвідомлює власну гідність не буде також і негідно обходитися з іншими людьми, 

тобто перетворювати їх на об’єкт власних намірів, оцінок і дій.  

Відкрити в нас найглибше наше людське і допомогти один одному зберегти його один для 

одного стало найважливішим завданням у 21-му сторіччі. Гідно померти є звісно 

зрозумілим бажанням. Але чи не було би набагато більш достойним наших зусиль прагення, 

якомога більш гідно жити? 
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