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Sięgnij po pomoc

TOLERANCJA
Trudno w literatue psychologinej zna-

leźć termin „tolerancja”. Zwrot ten dotyy 
zjawisk socjologinych, ale myślę, że i psy-
cholog mógłby się zainteresować szególnie 
warunkami twoenia się, budowania tole-
rancji. Wao poynić próbę dojścia do źródeł 
twoenia się takiej postawy. 

Polska zawsze uchodziła za kraj tolerancyj-
ny, nawet dynastia Osmanów podziwiała tę 
postawę Polaków, a pedstawiciele tej dyna-
stii (Sulejman Waniały i inni) byli toleran-
cyjni w stosunku do ludzi innych wyznań niż 
islam. Tolerancja szególnie rozwinęła się w 
okresie reformacji i w wiekach późniejszych. 
W obecnych asach coraz ęściej słyszymy 
o braku tolerancji.

Jak to jest z tą tolerancją? Termin „toleran-
cja” pochodzi od łacińskiego tolerantia- ozna-
ający cierpliwość, wytymałość. Tolerancja 
to poszanowanie zachowań i cech innych ludzi 
a także ich samych. Być tolerancyjnym znay 
być żyliwym w stosunku do innych ludzi, 
szanować ich, akceptować innych ludzi na-
wet wtedy, gdy nie podzielam  ich poglądów, 
wiary, zwyajów itp. Aby być żyliwym 
w stosunku do innych, teba mieć zdolność 
do pełniejszego wniknięcia w wewnętny 
świat uuć, myśli, pragnień i wyobrażeń dru-
giej osoby i do zobaenia jej taką, jaką na-
prawdę jest. Aby w pełni zrozumieć świat in-
nej osoby, musimy wyrobić sobie umiejętność 
nieoceniania i nieosądzania. Jest to rawa nie 
tylko umiejętności, ale także pewnej odwagi, 
ponieważ głębsze ojenie na różne rawy 
i ludzi z punktu tego łowieka  zawiera nie-
raz ryzyko naruszenia własnych schematów 
i pyzwyajeń. 

Sposób, w jaki ktoś postega inne osoby, 
zależy od tego, w jaki osób postega on 
samego siebie. Jeżeli w pełni akceptuje siebie 
i swoje działania- będzie wykazywał większą 
gotowość akceptowania innych i ich postę-
powanie. Jeżeli ktoś jest świadomy swoich 
waości- będzie bardziej skłonny do akcepto-

wania waości innych osób.
Dużą barierą dla postawy tolerancji są 

upedzenia. Należą one do repeuaru postaw 
emocjonalnych, których uymy się we we-
snym okresie życia, co rawia, że trudno się 
ich całkowicie pozbyć. W późniejszym okresie 
życia możesz chcieć pozbyć się upedzeń, ale 
o wiele łatwiej jest zmieniać swoje peko-
nania niż uucia. Zazwyaj ęściowa i wa-
runkowa akceptacja, to znay nieuznawanie 
jakichś uuć, pragnień i odmawianie komuś 
prawa do tego, co się w nim dzieje, ma głęb-
sze koenie tkwiące w osobistych problemach 
i nastawieniach osoby mającej problem 
z tolerancją.  Gdy napotykam więc trudności 
w akceptacji tego, co dzieje się w drugiej oso-
bie, mogę róbować poszukać tego, co we 
mnie zostało poruszone, budząc zagrożenie 
i eciw wobec uuć i wyobrażeń, które 
w niej powstały.

Z objawami nietolerancji otykamy się 
w różnych sytuacjach życiowych, w zakładzie 
pracy, w szkole. Często zgłaszają się do mnie 
z prośbą o pomoc rodzice, których dzieci są 
szykanowane, upokaane i kywdzone pez 
nauyciela popez stawianie wygórowanych 
wymagań, zaniżanie ocen i różne formy gnę-
bienia a wynikające z upedzeń pełożonych 
lub nauyciela. Wao pomóc tym osobom 
w odkrywaniu swoich słabości i pracy nad 
sobą w celu podniesienia poziomu akceptacji 
innych.

Podstawy tolerancji:
- reektowanie cudzych praw i cudzej 

własności,
- uznawanie i akceptacja indywidual-

nych różnic między ludźmi,
- umiejętność słuchania, komunikowania 

się i rozumienia innych,
- otwarcie na cudze myśli, filozofię- nie 

oducanie nieznanego,
- uznanie, że nikt nie ma monopolu na 

prawdę.

Obszary tolerancji:
- religia,
- polityka,
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- pochodzenie narodowościowe i o-
łene,

- mniejszości narodowe i kulturowe,
- wygląd zewnętny,
- poglądy drugiej osoby,
- wykształcenie,
- niepełnorawność.

Sfery, których tolerancja nie obejmuje:
- naruszanie norm ołenych,
- rasizm,
- niszenie dorobku pokoleń,
- brak szacunku dla innych osób, wyraża-

jący się w poniżaniu i upokaaniu innych,
- kłamstwo, oszustwo, pasożytnictwo,
- zgubne nałogi.

Postawę tolerancji można ksztaować i do-
skonalić popez:

- edukację - szególnie popez pozna-

wanie swoich mocnych stron, budowanie 
pozytywnego obrazu siebie, ćwienie empa-
tynego postegania innych ludzi,

- możliwość poznania drugiego łowie-
ka- ćwienie otwaej komunikacji, poznawa-
nie problemów i pekonań innych ludzi,

- zaszepianie poszanowania godności 
ludzkiej,

- dawanie dobrego pykładu.
Wao uświadamiać sobie i innym,  że 

brak tolerancji, yli nietolerancja to za-
wiść i nienawiść. Są to bardzo destrukcyjne 
emocje, które niszą relacje między ludźmi 
i ynią ludzi nieszęśliwymi, nie 
tylko tych , w kierunku których są 
skierowane, ale także tych, któy 
je okazują.
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