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ВиЗНАННЯ Того ФАКТУ,  
Що НЕ МоЖНА догодиТи ВСіМ, 

ЗРоБиТь ВАС СильНіШиМ

Моз Джинджеріч ламав голову над вибором, який 
більшості з нас важко уявити. Його виховали у спіль-
ноті амішів у  штаті Вісконсин, де дні минали за по-
льовими роботами та доїнням корів вручну. Але Моз 
не був упевнений, чи хоче він бути амішем і  надалі. 
У комуні, де не схвалювали запитань, Моз сумнівав-
ся щодо правильності життєвого укладу та релігійних 
поглядів амішів.

Упродовж років він боровся з  бажанням покинути 
спільноту. Моз знав лише те, як живуть ці люди. Піти 
назовсім означатиме, що йому більше ніколи не дозво-
лять зустрітися з  амішами, навіть з  матір’ю та братами 
й сестрами. До того ж увійти до «англійського» світу — 
все одно що потрапити до іншої країни. Хлопцю не 
дозволяли користуватися сучасними засобами комфор-
ту, такими як комп’ютер або навіть електричні прилади. 
Як йому вдасться влаштуватися наодинці у  зовнішньо-
му світі, про який він так мало знає? 

Перехід до відносно невідомого світу не був най-
більшим страхом для Моза. Натомість юнак боявся, що 
потрапить до пекла. Його завжди попереджали, що Бог 
амішів  — то єдине божество, і  покинути амішів озна-
чало позбавитись Бога. Старости розповідали, що для 
людей поза межами спільноти нема ніякої надії. Ті  ж, 
хто залишив амішів, але намагається бути християнами, 
лише грають із вогнем. 

Моз тимчасово залишав спільноту кілька разів замо-
лоду. Він мандрував країною та дізнався про інші куль-
тури амішів і трохи спробував зовнішній світ на смак. 
Його відкриття допомогли окреслити власні погляди 
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на світ та на Бога. І врешті-решт ці погляди розбігли-
ся з вченням амішів. Тож чоловік насмілився залишити 
життя аміша раз і назавжди. 

Моз почав нове життя у Міссурі, де потрапляв у різні 
халепи, від відкриття власного будівельного бізнесу до 
зйомок у телевізійних реаліті-шоу. Йому доводилося то-
рувати шлях без допомоги родини, тому що її члени, як 
і усі інші в спільноті, більше з ним не спілкуються. Час 
від часу Моз наставляє інших молодих колишніх амішів, 
коли вони намагаються увійти до «англійського світу», 
бо він безпосередньо знає, що знайти роботу, отримати 
водійське посвідчення та зрозуміти культурні норми без 
підтримки може бути важко.

За нагоди я спитала в Моза, як йому вдалося ухвали-
ти це рішення, і він розповів, що завдяки протистоянню 
своїм віруванням стало ясно, що «цей світ — ніщо інше, 
як те, що людина робить, а  що робити  — людина оби-
рає. І я зробив свій вибір: я вирішив піти та поєднатися 
з сучасним світом. Та щодня, коли прокидаюся поряд зі 
своєю дружиною, двома доньками та пасинком, я дякую 
Бога за те, що зробив».

Якби Моз зосереджувався на тому, щоб догодити 
всім, то й  далі мешкав  би з  амішами, розуміючи, що 
це для нього неприйнятне. Але йому вистачило сміли-
вості на те, щоб відійти від усього, чому там навчали, 
і  від усіх, кого знав, та зробити правильний, на власну 
думку, вибір. Зараз чоловік задоволений створеним для 
себе життям та впевнений у  тому, ким є, щоб стерпіти 
засудження з боку усієї спільноти амішів.

Ваші слова та дії мають існувати відповідно до ва-
ших поглядів ще до того, як ви почнете насолоджувати-
ся дійсно справжнім життям. Припинивши турбуватися 
про те, як прислужитися всім, та наважившись жити 
у гармонії зі своїми цінностями, ви будете мати чимало 
переваг.
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•	 Ваша самооцінка зросте. Що швидше ви зможете 
побачити, то вже не потрібно догоджати іншим, то 
більше незалежності та впевненості отримаєте. Ваші 
рішення приноситимуть задоволення, навіть коли 
люди будуть незгодні з  вашими діями, бо ви знати-
мете, що зробили правильний вибір.

•	 З’явиться більше часу та сил для власних цілей. За-
мість витрачати ці ресурси, намагаючись стати тією 
людиною, якою хочуть вас бачити інші, ви вивільни-
те час та сили для роботи над собою. Зосередивши 
ресурси на досягненні мети, ви ймовірніше досягне-
те успіху.

•	 Рівень стресу знизиться. З  обмеженнями та здоро-
вими рамками ви рідше будете відчувати стрес та 
роздратованість. Виникне відчуття того, що у ваших 
руках більше контролю над власним життям.

•	 Нові стосунки будуть здоровішими. Інші будуть 
з повагою ставитися до вас, коли почнете поводити-
ся впевнено. Комунікаційні здібності покращаться, 
і вам вдасться запобігти появи інтенсивного гніву 
й обурення на людей.

•	 Сила волі зросте. Цікаве дослідження 2008 року, опу-
бліковане в «Журналі експериментальної психології», 
свідчить про те, що більше сили волі в тих, хто ухва-
лює рішення за своїми міркуваннями, а не з наміром 
задовольнити чиїсь бажання. Якщо ви робите щось 
тільки задля догоджання іншим, то вам буде склад-
ніше досягти своїх цілей.


