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Всеки човек има право да избира как да живее. Той е свободен да реши каква религия да 
изповядва, къде да живее, какво да учи и работи, в какво да вярва и в какво - не. Всяка отделна 
личност трябва да вземе тези решения лично, без да остава под чуждо влияние. Естествено 
нейно право е да притежава собствена гледна точка, да изказва и аргументира своето лично 
мнение. 
 
Толерантността е черта от характера на личността и се състои в проявяване на търпимост и 
уважение към всеки индивид, независимо от неговата расова, религиозна, етническа и 
национална принадлежност, и зачитане на неговите естествени човешки права. Толерантния 
човек изслушва мнението на своя събеседник, опитва се да го разбере и в случай на несъгласие 
изказва своето мнение, като се аргументира и използва факти, с които да подкрепи своите 
аргументи. Ако при своята аргументация човек използва достатъчно убедителни аргументи, 
които да защити с подходящи примери, тогава той може да убеди събеседника си в своята 
правота. При такова взаимно изказване на мненията може да се стигне до спор. Важното е 
обаче събеседниците да запазят добрия тон и да разговарят без да се обиждат, защото никой 
няма право да накърнява достойнството на другия. Всички хора, въпреки многобройните 
различия по между си, всъщност много си приличат – раждат се по един и същ начин, телата 
им са устроени по подобен начин, извършват едни и същи жизнени процеси. Затова никой не 
може да засяга чувствата на ближния, каквито и да са обстоятелствата. Понякога се случва 
човек без да иска да повиши тон, да обиди. Важно е обаче, той да осъзнае своята грешка и да 
се извини, защото грешките са част от живота и безгрешни хора няма. Това е още едно нещо, 
по което всички хора си приличат. 
 
Толерантността е едно от най-важните човешки качества, които всяка личност трябва да 
притежава и да възпита в децата си. Всеки човек трябва да знае, че не е нищо по-особено от 
останалите и да се съобразява с естествените права и свободи на другите. Само когато човек 
осъзнае това и зачита околните, той може да живее задружно с тях, да създава истински 
приятелства и да бъде човек, на когото може да се има доверие и да се разчита в трудни 
моменти. 
 


