
Wychowanie do Życia w Rodzinie klasa 8 : 

Dzisiaj dwa tematy : 

1. Na początek zakochanie.  

2. O etapach i rodzajach miłości    

Na tej lekcji dowiecie się  : 

czym jest miłość, o zakochaniu, wzajemnej 

fascynacji i rozczarowaniach, o różnicach w 

przeżywaniu miłości przez dziewczęta i 

chłopców, o niedojrzałym rozumieniu miłości, 

o rodzajach miłości. 

„Bez miłości ludzkość nie mogłaby istnieć ani jednego dnia .” 

Miłość istniała od zawsze i istnieć będzie dopóki nie zginie człowiek. To dzięki człowiekowi 

miłość istnieje i to człowiek ją tworzy, tworzy „cywilizację miłości”. 

Miłość to wielka siła, która sprawia, ze człowiek chce się rozwijać, to przede wszystkim 

odpowiedzialność za drugiego człowieka, przejawiająca się w pragnieniu jego szczęścia.  

Mówiąc o miłości myślimy : miłość rodziców, dziadków , rodzeństwa, małżeńska,  

narzeczeńska, chłopca- dziewczyny ,Ojczyzny , Boga. 

Do takiego spojrzenia na miłość dorasta się przez całe życie o czym wiedzą wasi rodzice i 

dziadkowie. Zaczyna się zwykle od jednego z najpiękniejszych etapów życia- zakochania. 

Zakochanym w życiu można być wiele razy  to uczucie szczególnie często pojawia się w 

okresie dojrzewania. Przypomnijmy sobie relacje w klasie jeszcze dwa, trzy lata temu. Na 

przerwach, czy klasowych wycieczkach dziewczęta trzymały się razem, a chłopcy stanowili 

osobna grupę. Potem zaczynacie zauważać , że przebywanie w towarzystwie osób płci 

przeciwnej sprawia  wam radość.  

Często zakochanie jest tylko zauroczeniem druga osobą. Zakochane pary zachowują się 

często jak papużki nierozłączki- chętnie spędzałyby ze sobą każda chwilę. Czasami 

zakochaniu towarzyszą lęki i obawy : „Czy on/ona na serio mnie lubi ? Czy on/ona traktuje 

mnie poważnie ?” Wynikają ze strachu przed odrzuceniem, a niestety większość 

młodzieńczych związków jest nietrwała. oczywiście zdarza się, że przeradzają się w związki 

narzeczeńskie, a potem małżeńskie, jednak nie jest to scenariusz każdej młodzieńczej 

fascynacji  Czy to znaczy ze trzeba się przed nimi bronić ? Nie !!! 

 

 



 

Przebywanie w towarzystwie osób płci przeciwnej sprawia  wam radość i jest cennym 

doświadczeniem, a wymiana doświadczeń pokazuje inną perspektywę na  różne 

zainteresowania, uczycie się nazywania swoich uczuć, przebaczania i bezinteresownej 

pomocy. Bądźcie uczciwi w swoich relacjach. Zwłaszcza że każde rozczarowanie przynosi 

dotkliwy ból . 

W takiej sytuacji bliski kontakt z przyjaciółka czy przyjacielem lub z kimś bliskim w rodzinie 

może okazać się niezbędny i ułatwi znieść żal , czy ból rozstania. Każde młodzieńcze 

zauroczenie powoduje ze jesteśmy w pewnym sensie bogatsi.  

Tak się uczymy miłości Wiele dziewczyn nie rozumie zachowań chłopców. Oni zaś z kolei 

dziwią się, że dziewczęta mają tak różne wyobrażenia i oczekiwania. Każde z nich miłość 

wyobraża sobie inaczej. Każde mierzy własną miarą. 

 

Dziewczyna jest bardziej uczuciowa. Szuka wrażliwości i romantyzmu w miłości. Jest 

wrażliwa na słowa i dotyk. Dla niej chłopak kiedy mówi ciepło i czule obejmuje to musi 

naprawdę kochać. Wtedy ona otwiera swoje serce i wyobraźnię. Myśli, że to ten jedyny, na 

całe życie. Zaczyna planować przyszłość. Rozmyśla jak będzie wyglądał ślub, wesele, gdzie 

będą mieszkać. Jeśli dziewczyna obdaruje chłopca uczuciem, przywiązuje się do niego. Liczy, 

że w trudnej sytuacji da jej wsparcie  i poczucie bezpieczeństwa.  

 

Chłopcy znowu to inny świat. Im daleko do 

takich wizji. Oni są wzrokowcami i zazwyczaj 

w pierwszej kolejności koncentrują się na 

wyglądzie dziewczyny. Z reguły są bardziej 

stanowczy i zdecydowani niż dziewczęta. Nie 

zawsze chętnie okazują uczucia-czasem 

uważają, że to  „niemęskie ” Trzeba jeszcze 

dodać, jak o tym mówią dziewczyny 

"chłopakom to tylko jedno w głowie" to 

znaczy że u chłopców o wiele wcześniej dochodzi do pobudzenia seksualnego. Niestety wiele 

zakochanych dziewczyn mylnie przyjmuje to za wyraz miłości. 

 

Aby zakochanie przerodziło się w miłość, trzeba podjąć obustronny trud  pracy 

nad relacją , a nie jest to łatwe . 

 

 



Rodzaje miłości : 

Miłość upodobania –patrzenie na druga osobę przez „różowe okulary „ zwracanie uwagi na 

wygląd drugiej osoby, polega na zaangażowaniu uczuciowym połączonym z radością ze 

wspólnie spędzanych chwil i z zauroczeniem, obraz drugiej osoby jest wyidealizowany. 

Miłość pożądania – to pragnienie bliskości fizycznej wyrażonej w gestach, trzymanie za 

ręce, przytulanie,  pierwsze pocałunki . Stanie się siłą niszczącą, jeśli nie pójdzie w parze z 

miłością do całej osoby. 

Miłość przyjaźni – polega na dzieleniu się myślami, planami i marzeniami. Rozwija dar 

empatii 

Miłość  życzliwości i troski – jest całkowicie bezinteresowna, zdolna do dawania bez 

oczekiwania czegokolwiek w zamian. Osoby , które kochają w ten sposób już dawno zdjęły 

różowe okulary  To źródło satysfakcji i gwarancja szczęśliwego życia. Wolęi uczucia 

zwraca w kierunku drugiej osoby. 

W małżeństwie wszystkie wymienione rodzaje więzi są wzajemnie 

splecione i sprawiają,  że miłość między mężczyzną  a kobietą staje 

się pełna, dojrzała i   prawdziwa. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Zadajmy sobie pytanie : 

Co służy miłości , a co jej zagraża ? 


