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Sunt sau nu o persoană tolerantă?!

Deşi oamenii o preţuiesc în mod deosebit şi vor să fie consideraţi modele de toleranţă, aplicarea
sa în practică se dovedeşte anevoioasă.

Când trebuie să fim toleranţi?
Şi cât?
Dar intoleranţi este bine să fim?
Conform DEX, toleranţa (lat.: tolerare = a suporta) este un termen social, etic şi religios aplicat

la o colectivitate sau la un individ, care defineşte respectul libertăţii altuia, a modului său de gândire şi
de comportare, precum şi a opiniilor sale de orice natură (politice, religioase, etc.).    Cu alte cuvinte,
noţiunea de toleranţă constă în acceptarea unor diferenţe evidente, fie ele fizice, socio-culturale,
politice sau religioase.
Forme în care toleranţa se manifestă:

1. Toleranţa faţa de sine
Ne ştim bine păcatele, suntem, nu o dată, în dezacord cu ceea ce facem, dar, una peste alta, ne privim
cu destulă simpatie: ne suportăm, ne iertăm. În orice caz, nu suntem atât de răi pe cât s-ar părea şi, mai
ales, atât de răi pe cât sunt alţii. O ilustrare semnificativă a toleranţei faţă de sine e înţelegerea pe care
o avem faţă de tabieturile noastre.

2. Toleranţa faţă de cei apropiaţi
Iubirea se exprimă întotdeauna – şi uneori în chip iraţional – ca toleranţă: suntem foarte îngăduitori cu
copiii noştri, cu cei din familia noastră sau cu unii prieteni. Acceptăm din partea lor derapaje care, în
cazul altora, ni se par inacceptabile. Intr-o familie, trebuie să te acomodezi la particularităţile fiecărui
membru ca la un dat, de care, în condiţiile curente, n-ai cum să fugi. E inevitabil să cazi la învoială, să
te obişnuieşti cu modul partenerului de a rula (sau nu) tubul de pastă de dinţi, cu deprinderile lui
alimentare, cu tabieturile lui sau ale întregului neam.

3. Toleranţa în societate
E foarte răspândită, în viaţa zilnică, varianta – să zicem – „slabă” a toleranţei, numită indulgenţă. Ştii
că are loc o neregulă, nu consimţi la comiterea ei, dar o treci cu vederea, te preface că nu iei notă de
existenţa ei. Toţi profesorii ştiu că unii elevi fumează în pauză, la closet. Nu-i un capăt de ţara, dacă-i
prind bine, dacă nu, asta e. Indulgenţa e, prin urmare, tendinţa de a tolera ceea ce ţi se pare neesenţial
sau inevitabil.
Comună este şi o formă ceva mai „tare” a toleranţei: complicitatea, consimţirea tacită. Nu mai poţi
trece cu vederea o neregulă, dar decizi, în virtutea unui calcul pragmatic, să o îngădui( ideea de bacşiş).
Toţi ştim că nu este în regulă, dar există o complicitate, o consimţire tacită la acesta în idea că dacă nu
o faci ai dezavantaje şi mai mult, că ţine de mersul lucrurilor, nu poţi tu acum să schimbi lumea.

În loc de concluzii:
 Toleranţa este un fenomen legat de viaţa în comunitate. Pentru Robinson Crusoe, singur pe

insulă, problema toleranţei nu se pune. E nevoie de cel puţin două personaje diferite pentru ca
problema toleranţei să se poată pune.

 Toleranţa înseamnă un raport de putere. (Un şoarece nu poate să spună – eu cu elefanţii sunt
foarte tolerant. Elefantul poate să fie tolerant cu şoarecele). Astfel, toleranţa înseamnă că
cineva care are instrumentele puterii - le controlează, le dozează şi le reţine astfel încât să nu
lezeze libertatea celuialt.

 Toleranţa e soluţia socialmente convenabilă a unui dezacord şi nu suprimarea dezacordului.
Aici avem în vedere credinţa comună conform căreia a fi tolerant înseamnă să fii de acord cu
celălalt. Ori, nu se poate vorbi despre toleranţă decât atunci când admitem că celălalt are o
părere diferită de a noastră, când acceptăm că are dreptul la aceasta şi căutăm împreună cu el
un mod de a gospodări această diferenţă astfel încât să nu devină culpabilizantă. Toleranţa este
înclinaţia, sau decizia, de a accepta lucruri pe care anumite criterii le-ar define ca inacceptabile.
E cădere la învoială cu ceva care te contrariază.

 În plan social intoleranţa începe acolo unde celălalt îţi răspunde la toleranţă cu intoleranţă,
acolo unde toleranţa celuilalt încetează la adresa valorilor tale.
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În tabelul de mai jos sunt prezentate situaţii care pot să-ţi producă sau nu o stare de nemulţumire
(într-o măsură mai mare sau mai mică). Analizează fiecare afirmaţie şi selectează un singur răspuns.

Nr.
crt.

Te simţi nemulţumit ... Da Nu

1. Când eşti acuzat fără să ţi se dea dreptul la replică
2. Deoarece trebuie să speli singur vasele rămase, după fiecare

masă

3. Când trebuie să-ţi ajuti fratele mai mic să-şi facă temele
4. Când sora ta mai mică/mai mare îţi poartă blugii, fărq să-ţi ceară

permisiunea
5. Deoarece trebuie să participi la o petrecere, deşi ştii că te vei

plictisi
6. Când eşti invitat în ultimul moment la o petrecere cu colegii
7. Deoarece nu ai fast invitat la aniversarea unei zile de naştere
8. Deoarece, după părăsirea unui grup, cineva şopteşte ceva şi

ceilalti râd
9. Când membrii grupului vorbesc o limbă străină pe care nu o

înţelegi
10. Deoarece nu poţi merge la o petrecere pentru că trebuie să

supraveghezi fratele mai mic
11. Deoarece numărul de ore necesare pregătirii temetor este prea

mare
12. Deoarece profesorii nu-ţi recunosc meritele şi aptitudinile
13. Deoarece nu poţi să-ţi cumperi o pereche de pantofi la modă
14. Deoarece părinţii îţi cer să munceşti mai mult
15. Când părinţii iau decizii care te privesc, fără sa te consulte

Desfăşurarea activităţii:

 Sarcini:
 Numără răspunsurile la care ai raspuns cu "DA"
 Grupează aceste răspunsuri în funcţie de persoanele care le-au determinat: membrii familiei,

prietenii, profesorii, alţii
 Grupează aceleaşi răspunsuri după cauzele care le-au determinat
 Numără răspunsurile la care ai răspuns cu "NU"
 Aplică acestor răspunsuri operaţiile efectuate pentru cele la care ai răspuns cu "DA".
 Numără cele mai mule răspunsuri.

Interpretarea rezultatelor:

 Dacă cele mai multe răspunsuri s-au încadrat în rubricile "NU", dovedeşti ca eşti o persoană
tolerantă.
 Prezenţa majorităţii răspunsurilor în rubricile "DA" este determinată de gradul tău redus de

toleranţă, poate chiar intoleranţa ta.
 Gruparea cauzelor arată nivelul tău de toleranţă dar şi de intoleranţă faţă de grupuri şi

comportamente.
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Cum antrenăm comportamentul tolerant?

Gândeşte înainte să vorbeşti

Fii binevoitor şi ascultă ce are de spus cineva înainte să reacţionezi. Este total neproductiv, ba chiar
nedrept, să credem că deținem adevărul absolut. Chiar mai mult, este incorect față de persoanele cu
care interacționăm să avem o reacție negativă înainte ca aceasta să-și expună ideile. Toleranța
înseamnă, întâi de toate, să ascultăm ceea ce are cel din fața noastră de spus.

Interesează-te de punctul de vedere al celuilalt

Încearcă să găseşti interesele comune pe care le aveţi, dincolo de diferenţe. Chiar dacă de multe ori
părem atât de diferiți, întotdeauna există interese și puncte comune care ne leagă. Viața devine cu atât
mai frumoasă cu cât descoperim în celălalt lucrurile care ne unesc, nu cele care ne separă.

Nu-i judeca pe alţii

Nu-i judeca pe alţii pentru lucruri pe care nu le pot controla şi care nu ţin de ei. Nu există un popor mai
bun decât altul, ci oamenii trebuie apreciați din perspectiva realizărilor personale. Este nedrept să
judecăm un om nu datorită lucrurilor bune pe care le face și pe care le poate împărtăși cu noi, ci pentru
lucrurile pe care nu le-a putut controla și care nu țin de el, precum: vârsta, sexul, etnia, naționalitatea
etc. Viața este mult prea frumoasă ca să o ironism pe certuri. Putem, în schimb, să devenim mai
deschiși, mai curioși la elementele care ne diferențiază față de ceilalați, să le îmbrățisăm și chiar să le
însușim în setul nostru de valori.

Surse:
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