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Temat: O etapach i rodzajach miłości. 

 

1. Miłość wymaga starań. 

Na poprzedniej lekcji dowiedzieliście się, że choć miłości może towarzyszyć ekscytacja, 

fascynacja, przyspieszone bicie serca, to jest ona czymś więcej niż zbiorem 

przyjemnych emocji. Miłość to postawa odpowiedzialności za drugiego człowieka, 

chęć uszczęśliwienia go i pragnienie jego rozwoju. Nikt z nas nie potrafi tak kochać od 

urodzenia. Brzmi to mało romantycznie, ale tak rozumianej miłości trzeba się nauczyć. 

Być może słyszeliście porównanie, że miłość jest jak ogród, w którym rośliny po 

zasadzeniu trzeba pielęgnować. Jeśli chcemy cieszyć się pięknem kolorowych 

kwiatów, musimy je wcześniej przyciąć, podlać, gdy jest susza, wyrwać chwasty i 

dostarczyć mikroelementów. Z miłością jest bardzo podobnie. Jeżeli chcemy cieszyć 

się relacją z drugim człowiekiem, trzeba ją podlewać dobrymi słowami i życzliwością, 

pielęgnować poprzez wyrywanie chwastów egoizmu i nieustępliwości oraz zasilać 

szacunkiem i empatią. „Przecież to mnóstwo pracy!" - zawołacie. Macie rację  

2. Etapy miłości - Miłość jest procesem, a to oznacza, że przechodzi pewne etapy 

rozwoju, które się na siebie nakładają i przeplatają ze sobą. Każdy etap wnosi w nasze 

życie coś wartościowego.  

 
Źródło:https://gloswielkopolski.pl/jak-okielznac-zakochanego-nastolatka-w-szkole-i-w-domu/ar/11782655 

 Miłość upodobania - gdybyśmy mieli scharakteryzować miłość upodobania w dwóch 
słowach, powiedzielibyśmy, że są to „różowe okulary" . Zakochani zakładają je na 
początku swojej relacji (i długo ich nie ściągają). Różowe okulary sprawiają, że osoba 
zakochana idealizuje obiekt swoich westchnień, dostrzegając jedynie dobre strony 
(jest to tak zwana ocena subiektywna). Człowiek zaangażowany uczuciowo 
wyolbrzymia pozytywne cechy kochanej osoby, a nawet przypisuje jej zalety, których 
nie ma - istnieją one jedynie w wyobraźni zakochanego. Taka idealizacja jest 
charakterystyczna dla miłości młodzieńczej. Towarzyszy jej potrzeba wyłączności, 
dlatego zakochani bardzo pragną przebywać sam na sam, stając się jak papużki 



nierozłączki. Nawet jeśli dzieli ich pewna odległość, emocjonalnie są nierozłączni, Co 
chwila chcą zapewniać o swoich uczuciach, a także otrzymywać potwierdzenia, że 
druga strona również kocha. Nic dziwnego, że w ciągu jednego dnia potrafią wysłać 
do siebie kilka- set SMS-ów. Miłość upodobania to wspaniałe przeżycie. Utwierdza 
nas w przekonaniu, że świat jest dobry, że czekają na nas wspaniałe rzeczy i jeszcze 
tak wiele jest do odkrycia. W dodatku możemy dokonywać tych odkryć razem z drugą 
osobą. Jednak, jak pamiętacie z poprzedniej lekcji, to jeszcze nie jest najwyższy 
stopień miłości. Na tym etapie pojawiają się dwie pułapki. Pierwszą z nich jest pokusa, 
aby się zatrzymać i nie zrobić kolejnego kroku w stronę miłości dojrzałej. Miłość 
upodobania daje wiele emocjonalnych korzyści. Idealizowanie drugiej osoby i bujanie 
w obłokach są przyjemne, nie wiąże się z nimi żaden wysiłek. Można więc kochać sam 
fakt bycia zakochanym i nie widzieć sensu w podejmowaniu pracy nad sobą - a ta jest 
konieczna, jeśli chcemy dorosnąć do miłości dojrzałej. Drugą pułapką może być 
przesadne skupienie się na wyglądzie płci przeciwnej. Tymczasem drugi człowiek to 
nie tylko ciało, ale i duch. Jeśli szukacie bratniej duszy, pamiętajcie, że choć pierwsze 
wrażenie jest ważne, to często bywa mylne i nie daje prawa do oceny drugiej osoby. 

 Miłość pożądania - zakochane osoby pragną bliskości fizycznej. Trzymanie się za ręce, 
przytulanie, pierwsze pocałunki - często pytacie, na ile możecie sobie pozwolić. 
Seksualność jest sferą bardzo delikatną, ale jednocześnie to wielka siła i tylko dojrzałe 
osoby potrafią sprawić, aby nie stała się siłą niszczącą. Czy pożądanie może być 
wyrazem miłości? To trudne pytanie. Pragnienie bliskości fizycznej z pewnością 
świadczy o tym, że druga osoba wam się podoba i jej obecność jest dla was ważna. 
Jednak to za mało, aby powiedzieć, że pożądanie to wyraz miłości. Prawdziwa miłość, 
rozumiana jako głęboka relacja między dwojgiem ludzi, dojrzewa powoli, a pożądanie, 
rozumiane jako chęć zaspokojenia potrzeb seksualnych, dąży do natychmiastowego 
zaspokojenia. Kiedy zakochani koncentrują się nie na wzajemnym poznawaniu swojej 
psychiki, ale swoich ciał, pojawia się niebezpieczeństwo przedmiotowego 
traktowania drugiej osoby. Wtedy randki nie służą do odkrywania swoich pasji, zalet i 
poznawania własnych światów, lecz do poszukiwania coraz nowszych doznań 
seksualnych. Na początku są to nieśmiałe gesty, które mogą łatwo i szybko 
doprowadzić do przekraczania kolejnych granic. Pożądanie wcześniej czy później 
prowadzi do nieporozumień i napięć, wprowadza zamęt i powoduje zazdrość. Choć 
na początku wydaje się, że umocni relację zakochanych, tak naprawdę zubaża ją i 
spłyca. Miłość, która koncentruje się jedynie na seksualnej atrakcyjności drugiego 
człowieka, nie jest prawdziwą miłością. Pożądanie może być wyrazem miłości, ale 
tylko wtedy, gdy daje poczucie bezpieczeństwa, gdy towarzyszy nam zaufanie i 
czułość. Pełnego wyrazu taka miłość nabiera w małżeństwie, które jest związkiem 
wyłącznym i trwałym. Miłość erotyczna wzmacnia małżeństwo, bo je dopełnia. Staje 
się jednym z wielu języków miłości małżonków, obok wzajemnej troski, życzliwości, 
odpowiedzialności, szacunku i postanowienia, że nic nas nie rozłączy. Miłość nie 
wyrasta z seksu - to seks wyrasta z miłości.  

 Miłość życzliwości i troski - to najwyższy poziom w rozwoju miłości. Agápe, czyli z 
języka greckiego miłość życzliwości, to całkowita bezinteresowność - kocham i nie 
oczekuję rewanżu. Osoby, które kochają w ten sposób, już dawno zdjęły różowe 
okulary. Doskonale znają wady i niedoskonałości drugiej osoby, ale jednak przyjmują 
ją taką, jaka jest. Darzą ją szacunkiem, postrzegając jako całość, jej sferę cielesno-
zmysłową, jak też psychiczną i duchową. Mają wolę trwać w tej postawie do końca 



życia, choć gwałtowne emocje towarzyszące zakochaniu już minęły. Miłość 
życzliwości to miłość doskonała, najwyższy stopień wtajemniczenia w relacji z drugą 
osobą. To źródło satysfakcji i gwarancja szczęśliwego życia - bycia kochanym do końca. 
Taką miłością kochają spotykani na spacerach w parku staruszkowie, którzy trzymając 
się za ręce, co chwila przysiadają na ławce, by odpocząć i popatrzeć sobie głęboko w 
oczy. 

  

źródło: https://dzienniklodzki.pl/cale-zycie-czekali-na-swoja-mlodziencza-

milosc-warto-bylo/ar/672271 

 

Ćw.  

Czy potrafisz odróżnić prawdziwą miłość od zauroczenia?  

Zauroczenie Prawdziwa miłość 

Wygląd jest bardzo ważny. ,, niezłą laska’’, 
albo ,, ale ciacho’’. 

Wygląd nie jest ważniejszy od osobowości. 
Podoba mi się to, kim jest ta osoba. 

Skupienie się na atrakcyjności seksualnej 
drugiej osoby. 

Przebywanie ze sobą także wtedy, gdy nie 
ma się na myśli kontaktu fizycznego. 

Kiedy są razem, myślą o całowaniu i czymś 
więcej… (ciekawe jak by to było 
gdybyśmy….) 

Okazywanie miłości drugiej osobie przez 
uprzejmość i pełen szacunek dla nie. 
Spędzanie czasu w rozmaity sposób. 

Niedostrzeganie żadnych wad u drugiej 
osoby. 

Kiedy druga osoba robi coś niewłaściwego, 
nazywanie tego po imieniu. 

Ukrywanie niektórych swoich wad, aby 
druga osoba nie przestała mnie lubić. 

Nie udawanie kogoś innego niż jestem. Nie 
ma obaw, że druga osoba pozna moje 
słabości. 

Myślenie o korzyściach, jakie wynikają ze 
znajomości z tą osobą. 

Koncentrowanie się głównie na tym, jak 
można uszczęśliwić drugą osobę. 

Tak naprawdę podobają mi się w drugim 
człowieku tylko jedna czy dwie cechy. 

Są inne rzeczy poza wyglądem, które są 
atrakcyjne u drugiej osoby- również to, że 
ma podobne wartości i cele życiowe. 

 


