
Mindannyian mások vagyunk 
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Mindannyian mások vagyunk, de 
egyben – másban hasonlítunk 

„Úgy érkeztünk mindannyian, hogy nem volt szavunk 

Egyikünk se kérte, mégis mind itt vagyunk 

Piciny magból kikeltünk, mint nyíló virág, de  

ahány ember annyi féle csodálatos világ…” 
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Ahány ember annyi féle csodálatos 
világ 
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Tolerancia 

Türelmesség, mások viselkedésének, 
gondolkodásának, másságának az 

elfogadása. 

De! Nem jelenti a mássággal, a másfajta 
gondolkodással való feltétlen egyetértést vagy 

annak követését. 
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Thomas Gordon az emberi 
kapcsolatokról: 

• "Te és én olyan kapcsolatban vagyunk, amit nagyra értékelek és meg akarok 
tartani. De mi két személy vagyunk, saját igényeinkkel, amiket jogunk van 
kielégíteni. 

• Ha problémád lesz, értő figyelemmel foglak hallgatni, hogy segíthessek megtalálni 
a saját megoldásokat. Tiszteletben tartom jogodat saját meggyőződésedhez és 
értékeidhez, még ha különböznek is az enyémtől. 

• Ha tevékenységed ütközik igényeimmel, nyíltan és őszintén megmondom, bízva 
abban, hogy igyekszel megváltoztatni, a számomra elfogadhatatlan viselkedésedet. 
Ugyanakkor, ha én viselkedem elfogadhatatlanul, akkor kérlek, mondd meg nyíltan 
és őszintén, hogy esélyem legyen megváltoztatni. 

• Ha konfliktusba keveredünk, vállaljunk kötelezettséget, hogy megoldjuk anélkül, 
hogy bármelyikünk megpróbálna a másik kárára felülkerekedni. Tiszteletben 
tartom jogodat igényeid kielégítésére, de a sajátomat is tisztelnem kell. Tehát 
mindig keressünk mindkettőnknek megfelelő megoldásokat. A te igényeid éppúgy 
teljesülnek, mint az enyémek. Egyikünk sem fog veszíteni. Mindketten nyerünk. 

• Így egészséges kapcsolat alakul ki köztünk, amiben mindketten fejlődhetünk, 
megvalósíthatjuk önmagunkat… és amit kölcsönös tiszteletben, szeretetben és 
békében folytathatunk." 
 



Szegények és gazdagok 

• A pénztárca vastagsága… 
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Öregek és fiatalok 

• Az életkor 
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Nők és férfiak 

• A nemek különbözősége 
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Egészségesek és sérültek 
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Szőkék – barnák - kopaszok 
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Fehérek és feketék 
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Vallás: keresztény – mohamedán – 
zsidó - hindu stb. 
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Tolerancia 

Az egész létezésünket áthatja, mert az ember 
társas lény. Az elfogadásnak a mindennapi 

kapcsolatainkban is jelen kell lenni. A 
párkapcsolat is arról szól, hogy elfogadjuk a 
párunkat olyannak, amilyen, hibáival együtt 

szeretjük.  



Bródy János: Mindannyian mások vagyunk 
 

Úgy érkeztünk mindannyian, hogy nem volt szavunk 
Egyikünk sem kérte, mégis mind itt vagyunk 
Piciny magból kikeltünk, mint nyíló virág 
Ahány ember annyiféle csodálatos világ 
 
Kisgyermekként tükörbe nézve magunkra ismerünk 
De gyakran felnőttként se tudjuk, mit miért teszünk 
Megpróbáljuk megérteni a természet szavát 
De ahány ember annyiféle csodálatos világ 
 
Mindannyian mások vagyunk 
Bár egyben-másban hasonlítunk 
Mindannyian mások vagyunk 
Még jó, hogy van néhány közös dalunk 
 
Mindannyian vágyakozunk, hogy boldogok legyünk 
De nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, s hová érkezünk 
A lelkünk mélyén őrzi titkát a kék virág 
Ahány ember annyiféle csodálatos világ 
 
Mindannyian mások vagyunk 
Bár egyben-másban hasonlítunk 
Mindannyian mások vagyunk 
De jó, hogy van néhány közös dalunk 
 
Ezen a földön mindannyian látogatók vagyunk 
Ha elmegyünk magunk után, ki tudja, mit hagyunk 
Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát 
Ahány ember annyiféle csodálatos világ 
 
Mindannyian mások vagyunk 
Bár egyben-másban hasonlítunk 
Mindannyian mások vagyunk 
Jó, hogy van néhány közös dalunk  

http://www.clipartkid.com/foreign-people-cliparts/


https://www.youtube.com/watch?v=JIPjNZ068ko 
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