
WDŻ 

Temat: Pierwsze uczucia. 

Uświadomienie potrzeby doskonalenia w sobie postawy miłości. 

 

Bo miłość to żaden film w żadnym kinie 
Ani róże, ani całusy małe, duże 

Ale miłość - kiedy jedno spada w dół 
Drugie ciągnie je ku górze. 

Happysad 

Wiecie już, że czymś innym jest koleżeństwo (mamy wiele koleżanek i kolegów), 
a czymś innym prawdziwa przyjaźń (zwykle mamy jednego lub niewielu przyjaciół). Podobnie 

jest z miłością. Zakochać się w drugim człowieku jest bardzo łatwo i, bądźmy szczerzy, 

podobno w ciągu życia zakochujemy się kilkanaście razy. Ale już miłością, tą prawdziwą, 
darzymy zwykle jedną osobę.  

Miłość to postawa polegająca na dążeniu do prawdziwego dobra kochanej osoby. 
Z kolei zakochanie jest po prostu innym etapem miłości, wstępem do niej, romantycznym 

pierwszym krokiem, który wzmaga apetyt na więcej. Choć wydaje nam się , że druga osoba 
jest dla nas całym światem, tak naprawdę w zakochaniu skupiamy się na sobie. 

Miłość to coś więcej niż uczucia i coś więcej niż patrzenie sobie w oczy. Miłość wyraża 

się  w tym, że: chcę pomagać i troszczyć się o drugą osobę; chcę drugą osobę uszczęśliwić, 

dzielić z nią radości i smutki.  

Prawdziwa miłość polega na budowaniu związku dwojga osób, przy czym osoby te 
powinny patrzyć na siebie życzliwie, z szacunkiem i akceptacją. Powinny być także otwarte na 
relacje z innymi ludźmi.  

Sposobem na odkrywanie prawdy o drugim człowieku i poznawanie go, a przy tym 
coraz lepsze rozumienie samego siebie, są randki. Sprawdźcie, dlaczego się umawiacie: 

1. Czy randkuję, bo wszyscy tak robią? 
2. Czy randkuję, bo dokucza mi samotność? 
3. Czy randkuję, bo uważam, że to  rozwiąże moje problemy? 
4. Czy randkuję, bo pragnę czuć się wyjątkowo, a tym samym poprawić własną 

samoocenę? 
5. Czy randkuję, bo się nudzę? 
6.  Czy randkuję, bo chcę, aby ktoś mnie pokochał? 
7. Czy randkuję, bo „tak wyszło” i nadarzyła się ku temu okazja? 
8. Czy randkuję, dla żartu  i zabawy? 

Twierdząca odpowiedź na któreś z powyższych pytań nie oznacza, że nie powinniście 

umawiać się na randki, ale to z pewnością znak, ze warto przemyśleć swoje  motywacje.  

Czasami związki kończą się rozstaniem. Fascynacja mija albo sprawy po prostu 
przestają się układać. To trudne i bolesne, ale trzeba się z tym zgodzić. Ważne, aby mimo 



wszystko szanować drugą osobę, a decyzje o rozstaniu należy przekazać osobiście twarzą w 

twarz, a nie za pośrednictwem sms – a  czy e – maila.  
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