
Хората-еднакви и различни 
 

Хората в Света са създадени напълно еднакви. Всеки човек се ражда,бива 
отгледан и живее в различна страна, сред съответната среда и хора, без да прави личен 
избор за това. Но всъщност в душата си всеки човек е различен. Носи своите добри и 
лоши качества, силни и слаби страни, има собствена изградена личност-единствена  и 
неповторима. Тогава можем да кажем , че хората са колкото еднакви, толкова и 
различни. 

Откакто е създаден Светът, хората винаги са били различни. Делят ги страните, 
националностите, езиците, интелектуалното развитие, социалното положение. Има 
бедни и богати, здрави и болни, добри и лоши. Хората в Света са като цветна леха. В 
нея има и червени, жълти, розови цветя, с ниски и високи стъбла, със силен и слаб 
аромат. Всеки човек има своя красив вътрешен свят със своите най-висши ценности, 
нещата които харесва, мрази и почита. Именно този свят ни кара да бъдем неповторими 
и единствени. 

В нашите дни различията на  хората  не са се променили по никакъв начин. Има 
много държави, в които хората търпят бедността, глада и мизерията, докато други 
живеят, заобиколени в охолство и удоволствия.Държави, които предоставят на хората 
реализация за добро бъдеще и изграждане на усъвършенствани  личности, но и такива 
които не предлагат нищо. Въпреки това нещата, които обичат хората, ценностите,  
които изпитват като любов, свобода, справедливост винаги ще правят хората еднакви.  

Независимо дали живеят в богата или бедна страна, хората винаги ще бъдат 
еднакви, защото  всички имат цели и мечти, които чакат да бъдат осъществени.Това е 
като един механизъм , чрез който държавите и хората в тях предприемат общи действия 
в области, където е уместно те да се справят заедно, за по-добро и качествено развитие, 
независимо от различията. А не е ли това механизмът на Европа и Европейския съюз?  

Защото той е може би едно от нещата, които въпреки различията на 
хората(националност,религия ,бит,традиции,обичаи) ,се опитва да ги обедини в името 
на успеха. Той създава редица проекти, които да оставят на заден план всичко различно 
в хората и ги предразполага към едно цяло, като един голям човек, в който се е 
зародила толерантността, огряваща всички със своите лъчи.  

Хората забравят всички видни различия и полагат усилия за осъществяването на 
целите си. Осъзнават колко е важна толерантността като добродетел, осъзнават, че 
преди всичко са хора. 

На Света винаги ще се раждат еднакви и различни хора, винаги ще се създават 
нови и нови проблеми, но начинът не е в това да разглеждаме различните неща и 
проблеми, а да намерим решението за справянето с тях. 

 
 
 
 

Кристина Димитрова Къркалова -10 клас 
 

 


