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На земята няма две еднакви същества. Ако не беше така и всички бяха еднакви, какъв щеше да
бъде светът? Скучен, мрачен, еднообразен. Но хората са различни. Те мислят и чувстват
различно, изповядват различни религии, имат различна сексуалност, различен цвят на кожата,
различно възприемат света. Но как успяват толкова много различни индивиди да живеят
съвместно? Отговорът е толерантността. Толерантността е отношение към нещата, начин да
приемеш различното, като му дадеш свобода да бъде себе си. Толерантността е търпимост,
приемане, разбиране, уважение. Толерантността отваря очите, за да се види, че красивото е
точно в различното. Когато човек погледне назад в историята, вижда колко дълъг път е
извървяло човечеството, за да стигне до тук – сегашните векове са най-толерантното време до
сега. Много битки са се водили и много трудности е имало, докато хората извоюват правото
свободно да изповядват вярата си, бели и цветнокожи, мъже и жени да имат равни права. Но
обществото все още е далеч от това, което трябва да бъде. Дори сега се водят войни, атентати и
се случват ужасни трагедии само защото хора възпитани грешно и без грам толерантност и
човещина се опитват да наложат религията си на останалите.
Все още обществото поставя рамки и принуждава хората да се вместят в тях. Всеки път, когато
някой изразява мнение, различно от това на мнозинството, той бива съден и отхвърлен. Много
често хората са поставени пред избора дали да бъдат себе си и да правят това, което сметнат за
правилно или да бъдат част от обществото. Трябва ли да е така? Необходимо ли е всички да са
на едно мнение за да живеят в мир? Не. Хората трябва във всеки един момент да се стараят да
търсят не това, което ги отделя от другите, а това което е общо между тях. Защото всеки има
различни цели и идеи. Те съставят света такъв какъвто е, придават му цвят, карат го да се
развива. Но това се случва само, ако им бъде позволено, ако хората са толерантни.

