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Серед усіх дивних явищ світу, найбільші дива — це людина і кохання. Якщо

запитати людину, чи згодна вона прожити життя, не пізнавши цього почуття,

я думаю бажаючих би не було. І навіть якби запропонувати обрати щось одне

серед таких цінностей, як гроші, влада, слава і кохання, то переважна

більшість людей вибрала б останнє. Так що ж таке, кохання? З цього приводу

є багато думок і визначень. Звичайно ці стан душі людини. Але це стан такої

сили потрясіння, захвату, захоплення, екстазу який змінює людину фізично і

духовно. Змусити себе кохати ніхто не може. Кохання не можна запланувати,

воно не народжується примусово. Воно вривається в життя раптово, навіть

коли цього не чекаєш, навіть коли це тобі не потрібно. З коханням життя

людини набирає сенсу, повноти, з нею відбуваються творчі метаморфози:

вона співає, хоче слухати поезію, починає малювати, писати твори, музику,

зовсім інакше бачити небо, квіти, луки. У ній переважають емоції, які

перевершують розум. Коли кохання заходить у двері, розум вистрибує у

вікно. Кохання — це робота серця, емоцій, духу. Дуже часто кохання є

одностороннім, перетворюється на страждання. У коханні наявний не лише

мед, а й отрута. Воно має кілька етапів. Спочатку платонічне замилування,

романтика. Квіти, музика душі. Пізніше — пристрасть. І нарешті —довіра,

прив'язаність, спорідненість душ. Інколи люди стають ріднішими ніж брати і

сестри по крові. Звичайно, кожен з нас мріє про красиве кохання,

романтичне, єдине і неповторне. Та не всі розуміють, що воно не приходить

саме собою, що потрібна ще й велика робота душі і серця. Кохання — це



велика сила й натхнення, що рухає таланти, пробуджує здібності. Яке буде

кохання — залежить від культури людини, від її виховання, характеру. Коли

людина переживає це надзвичайне почуття, то вона щаслива, а держава

сильна.


