
Хората – еднакви и различни 
 
 

Всички хора са еднакви. Щастието е наша висша потребност и именно по това 
всички хора си приличат. Всички те непрестанно и всячески се опитват да го достигнат. 
В процеса на достигане те се усъвършенстват, променят и надграждат, постепенно 
разширяват рамката на светогледа си, заличават първичното у тях и на негово място 
поставят толерантността. 

В същото време всеки един от нас е толкова различен. Всеки притежава различни 
дарби, способности, таланти, умения и качества. Всеки мисли различно, има своя гледна 
точка, възприема света по различен начин, но въпреки това всеки един от нас е запазил 
това качество което ни уеднаквява, а именно човечността. 

Европа е континентът, който придава цвета на света. Той е изпъстрен с толкова 
много народи, етноси и различия, както никой друг континент. На територията му са 
разположени повече от 50 държави, всяка с различни разбирания и традиции.  Всяка 
претърпяла множество метаморфози, но накрая установила, че толерантността е в 
основата на новия свят. Светът, който новото поколение е изградил. 

 Европа е един голям, пъстър и общ дом за всички. Различните етноси, религия, 
възгледи и най-общо казано всички различия ни предоставят едно голямо и безценно 
богатство, от което трябва да се възползваме, което трябва да оползотворим, а не да 
заклеймим. Всяка една личност е безценна, уникална и неповторима, независимо от пола, 
расата, религията, културата, възгледите , националността и социалния си произход. 
Именно тези така наречени различия я правят толкова безценна и важна за човечеството.   
За да се възползваме от потенциала, който притежава тя, ние трябва да я приемем такава 
каквато е, а не да я променяме и да налагаме нашето мнение и възгледи. С една дума да 
бъдем толерантни. 

Толерантността се изразява в отношения на подкрепа, разбиране и приемане . Тя е 
в основата на всичко, защото притежава несравнима сила. Когато има търпимост и 
разбиране към различието, то тогава различията могат да бъдат началото на една силна и 
непоклатима връзка, а именно в това се крие силата на толерантността. 

 В днешно време всеки търси нещо ново, защото само чрез различното, новото и 
иновативното той изпитва радост и щастие. Европа е единственото място, което предлага 
изобилие от това щастие, и то благодарение на множеството различия в нея. 
Доказателство за това е населението на Европа, което е най-щастливо на Земята.  

Сенека е казал: “Нищо не ти причинява по-големи беди, отколкото когато се 
съобразяваш с мнението на хората и когато приемаш за най-правилни онези възгледи, 
които срещат най-голямо съчувствие и намират много последователи”.  Затова не трябва 
да се страхуваме, а точно обратното да покажем смелост и да бъдем себе си. Да покажем 
нашето огромно богатство – различията. 

Защото различията са сила. Пример за това е дори футболът. За да бъде един 
отбор силен, той се нуждае от играчи с различни способности. Трябват му вратар, 
защитник, нападател , за всеки един пост са нужни различни качества. За да бъде силен, 



отборът се нуждае от всички. Когато се обединят различията, резултатът е сила. Това 
правило важи не само във футбола, но и навсякъде. 

Когато осъзнаеш, че да си различен не е никак  лошо, ти се превръщаш в 
самостоятелна личност, не позволяваш мнението на другите да те ограничава, не се 
притесняваш за цвета зад линията. В този момент откриваш истинското си Аз и 
разбираш, че няма нищо по-ценно от него.  

Всичко различно е страшно в началото. Да отидеш на детска градина за пръв път, 
да завършиш гимназия, да напуснеш дома... Всички тези неща те ужасяват, но все пак ги 
правиш, защото се налага. В противен случай ще заседнеш на едно място завинаги. 

 За да ги направиш, ти е нужна помощ и тази помощ ти намираш в другите, които 
ти предлагат подкрепата си, разбират те напълно и те приемат такъв какъвто си. Именно 
тези хора, чрез своята толерантност превърнаха Европа в наш общ дом. 
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