SŁÓW KILKA… O TOLERANCJI
Witam Wszystkich serdecznie .
Chciałabym dzisiaj poruszyć temat tolerancji. I oczywiście nie chodzi
mi o tolerancję wobec jakiejkolwiek przemocy, nieuczciwości, hipokryzji,
itp. zjawisk, którym zdecydowania mówię NIE. Otwarcie przyznaję się
do tego, że w takich przypadkach jest nietolerancyjna. Chociaż również
jestem nietolerancyjna wobec braku tolerancji  (wiem - masło
maślane, ale już kończę mój filozoficzny wywód ).
Wróćmy jednak do takich przykładów tolerancji, w których pomimo,
że powodują to, iż musimy wyjść ze strefy swojego komfortu - nie tylko
się

z
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również

jesteśmy gorliwymi

ich

przeciwnikami.
Niemniej jesteśmy cierpliwi, wyrozumiali i na tym właśnie
polega bycie tolerancyjnym . Chociaż zupełnie dane zjawiska (może
to dotyczyć np. wyznania, poglądów - politycznych, obyczajowych,
różnych upodobań) nie są z naszej bajki .
Pomimo tego wszystkiego nadal odnosimy się do nich z szacunkiem,
akceptując fakt, że każdy ma prawo do wyrażania siebie, swoich
poglądów, godnego życia itd. 
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konieczne, aby w tak przeogromnym świecie zapanować nad przemocy,
nienawiścią, dyskryminacją prowadzącą do konfliktów i aktów agresji.

Jeżeli jednak to Was nadal nie przekonało, to wyobraźcie sobie
sytuację, w której to Wy jesteście ofiarami braku tolerancji! To Was ktoś
postrzega jako „odmienne zjawisko”: nie akceptując waszego stylu
ubierania, sposobu bycia, koloru skóry, wyglądu, poglądów, upodobań,
wyznania (lub jego braku), itd. Z góry zakładając, że jesteście „inni”,
a więc im nie dorównujecie! Choć tak naprawdę nawet Was nie poznali!
Nie zamienili z Wami ani jednego słowa. Od razu wyszli z założenia,
że jesteście gorsi, bo nie tacy sami, jak oni!
Wiem, trochę wyolbrzymiam , chociaż wszystko może się
zdarzyć, dlatego należy akceptować różnorodności występujące
w świecie / życiu. Nie szufladkować, nie odrzucać, nie krytykować,
nie piętnować tylko dlatego, że ktoś lub coś jest inne.
Raczej warto odrzucić uprzedzenia, zaakceptować fakt, że każdy ma
prawo do własnego zdania, życia według własnych poglądów, upodobań
bez względu na pochodzenie, kolor skóry, itd.
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Więc zanim kogoś odrzucicie postarajcie się go najpierw
poznać, posłuchać co ma do powiedzenia, zobaczcie jakim jest
człowiekiem, spróbujcie go zrozumieć pamiętając, że tolerancja,
akceptacja to zjawiska działające w dwie strony „dzisiaj Ty
oceniasz, jutro jesteś oceniany” lub „nie czyń drugiemu co Tobie
niemiłe” 
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