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Солидарността се изразява в това човек да се постави на мястото на 

другия и да разбере чувствата и емоциите му.Чрез нея той може да покаже 

на някого ,че го разбира и му съчувства , а когато на човек му се случи нещо 

лошо той иска само това – някой да го разбира и да бъде съпричастен с 

болката му. 

Когато той изживява някакви трудности в живота , а това непременно 

ще стане , защото живота носи както добри , така и лоши неща със себе си , 

той не би искал някой да се хвали с успехите си , а да го подкрепи, и да го 

окуражава , че ще се справи с това изпитание , и да му помогне както може. 

Когато човек няма солидарност , той става егоист , започва да се 

интересува само от себе си , отдалечава се от приятелите си и се отчуждава 

от тях. 

Солидарността е безценна , защото не  може да се купи с пари . Тя се 

заражда  в човек докато той расте , а на нея  трябва  да го научат родителите 

му и хората около него. 

Нормално е човек да не бъде солидарен , ако и родителите му не са , 

защото той израства с техния пример , и това са хората , които го възпитават 

и напътстват още от самото начало . 

 Ако родителите са лицемери , и децата им ще са такива , но ако те са 

добри и разбиращи децата им също ще са като тях . За всяко дете основен 

пример за подражание са неговите родители . Те са тези , които още от 

раждането му показват доброто и злото и му помагат да направи правилния 

избор .  



Но човек може и да се промени , ако преди е бил егоисти лицемер и не 

се интересува от проблемите на приятелите си , когато той самия преживее 

някаква трудност и никой не бъде съпричастен към мъките му , той разбира 

грешката си и се поправя , но за съжаление малко хора разбират това .  

Днес много малко от хората проявяват солидарност към другите , а 

това е нещо много важно и е много ценно качество на човешкия характер .  

Заради това трябва да се помъчим да научим бъдещите поколения на 

това – да бъдат съпричастни към другите и да не им обръщат гръб , когато 

имат нужда от разбиране . За това солидарността е най – ценното наследство 

за тях . 
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