Всі успіхи починаються з
самодисципліни.
Все починається з тебе…
Дотримання прав людини лежить в
основі
формування
правової,
демократичної держави: не може бути
правовою
держава,
не
будучи
демократичною і навпаки. Україна вже
проголосила себе такою, що прагне стати в
один ряд з іншими розвиненими
державами світу. Перші кроки вже
зроблені — Конституція України є однією
з найдемократичніших конституцій, у якій
закріплено найсучасніші концепції прав
людини.
Ми всі прагнемо, щоб в Україні
закони приймалися Верховною Радою
України,
не
лише
на
користь
індивідуальних суб’єктів, а виключно на
користь українського народу і щоб норми
закону застосовувались однаково для всіх,
як для пересічного громадянина, як для
чиновника, так і народного депутата, адже
це дає нам почуття безпеки. Але
неможливо змінити своє життя, змінити
нашу країну, нічого не роблячи для цього.
Якщо ми хочемо змін, то повинні взяти на
себе
відповідальність
за
все,
що

відбувається в нашому житті і стати зміною,
стати рульовим своєї долі і вибрати
потрібний напрямок. Тоді напевно на цьому
світі настане порядок! Бо все глобальне
починається з маленького людського серця, з
дотримання гармонії у собі!
Стосунки
з
державою,
це
не
обслуговування, це діалог. Людина має для
забезпечення своїх прав користуватися всіма
наявними засобами, тільки так можна
рухатися
в
напрямку
створення
громадянського суспільства. Коли ці процеси
стануть досить активними, тобто люди себе
будуть поводити активніше та принциповіше
і щодо виборів, і щодо захисту своїх прав,
тоді ми можемо сказати, що ми справді
почали робити кроки в ім'я майбутнього.
Хто, як не ми, зробимо нашу країну
кращою? Світ зміниться, якщо прості на
перший погляд речі, наприклад, не
засмічувати вулиці, не порушувати правила
поведінки чи дорожнього руху, щиро та з
добротою відноситись до інших, не увійдуть
до наших звичок назавжди. Не обманюйте,
не робіть речей за які вам потім буде
соромно, не ображайте і не терпіть образ,
захищайте слабких, якщо їх ображають, не
залишайтеся осторонь коли поруч з вами
твориться зло, творіть добро. Не будьте
байдужим до того, що відбувається навколо.
І не треба боятися починати з самого себе, бо
бути в кращих починаннях прикладом – це
гідно і почесно для кожної людини. І якби
там не було, треба пам’ятати, що змінити
світ на краще зможемо лише ми з вами –
гідні члени сучасного суспільства, гідні сини
нашого світу.

Україна – гарна країна, і вона
заслуговує на достойне майбутнє. Тому
треба зробити все, щоб ми, наші діти і
онуки відчували гордість за країну, в якій
живуть. Враховуючи всі негаразди та
проблеми, які існують на сьогодні в
Україні, ми можемо їх подолати та
досягнути розквіту України. Досить буде
розпочати із самого себе. Зроби щось на
користь свого міста, країни. Кожен день
питай себе , що Я зробив для України, а не
що Україна зробила для Мене?
Якщо кожен з нас почне змінювати
себе, то почнуться зміни довкола нас, тому
що МИ і є Україна. Ми Український народ
– кожен з нас є складовою частиною цього
народу. Тому тільки від нас залежить
наскільки ми зможемо змінити себе і нашу
країну. Не потрібно чекати змін, не
зробивши першого, самостійного та
позитивного
кроку;
не
потрібно
нехтувати законами, загальнодержавними
принципами, інтересами та правами
оточуючих, адже від твого ставлення
залежить і ставлення суспільства до тебе.
Почни дотримуватись законів сам, і тоді
закони почнуть працювати й на твою
користь!
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