
Серце, що кохає

Ви відчуваєте себе навіть краще,

коли він чи вона поруч.

Ваш настрій стає приголомшливим,

коли ви дивитесь на нього чи на неї.

Ви думаєте, що ваше життя неймовірне,

коли він чи вона каже, що любить вас.



Кохання – це…

Кохання – це одне ціле двох двох люблячих людей. Кохання – це коли все разом… Це коли не

вона заради нього, а він заради неї… Це коли вони одне з одним, одне за одного, одне одного… Це коли їх

двоє, а серце одне, одна історія, одна доля, одне життя…



Багато років тому почуття і емоції зібралися разом, щоб провести відпустку на острові. Всі добре

проводили час, але раптом почався шторм.

На острові почалася паніка, всі кинулися до своїх човнів і тільки Любов не хотіла поспішати. У неї

було стільки справ, і вона була останньою, хто зрозумів, що треба їхати. Однак вільних човнів не залишилося.

Коли Багатство підійшло до своєї шикарної яхти, Любов попросила: «будь ласка, візьми мене з

собою». Але Багатство відповіло: «Моя яхта повна золота та інших цінностей, для тебе тут немає місця».

Марнославство підійшло до свого красивого човна. Любов попросила: «Марнославство, не могло б

ти взяти мене з собою в човен? Будь ласка, допоможи мені». Марнославство відповіло: «Ні, у тебе брудні ноги, я

не хочу забруднити човен».

Трохи пізніше Горе проходило повз і Любов попросила про допомогу. Але Горе відповіло: «Мені дуже сумно, я

хочу плисти на самоті».

Одного разу…

Проходило повз і Щастя, Любов знову почала благати про допомогу, але Щастя було дуже

щасливе і не хотіло хвилюватися ні про що.

Раптом хтось крикнув: «Любов, я візьму тебе з собою». Любов не розгледіла обличчя рятівника, лише з

вдячністю стрибнула в човен.

Коли всі опинилися в безпеці, Любов зійшла з човна і побачила Знання. Вона запитала: «Знання,

ти не знаєш, хто допоміг мені, коли всі відвернулися від мене?» Знання лише посміхнулося: «Це був Час,

оскільки саме Час знає справжню цінність і можливості любові. Тільки Любов може принести мир і щастя».

Коли ми багаті, ми перестаємо цінувати любов. Коли ми відчуваємо себе важливими, ми не

цінуємо любов. І навіть в горі і радості ми забуваємо про любов. І тільки з часом ми усвідомлюємо справжню

цінність любові. Але навіщо чекати? Давайте цінувати Любов кожного дня нашого життя!

Легенди, казки, та розповіді про кохання – одні з найстаріших історій на Землі.

Яка ще сила може здолати будь-які випробування, прокляття, дарувати життя, рятувати світ і притягувати

неможливе?



В одній звичайній людській душі жили Любов і Кохання …

Вони були схожі, як близнюки, але вели себе чомусь по — різному.

Кохання було від природи сліпим, Любов мала стопроцентний зір.

Коли Кохання впритул не помічало недоліків, Любов чудово бачила

їх. Коли Кохання гуляло під місяцем і дарувало квіти, захлинаючись у

вирі щасливих емоцій, Любов терпляче чекала самотніми холодними

ночами.

Коли Кохання розпливалося в компліментах, Любов говорила

жорстку правду, лікуючи болем. Кохання знало безліч ніжних слів,

Любов просто вміла дарувати насолоду. Коли Кохання кричало „я не

проживу без тебе !”, Любов, тихо помираючи, відпускала на

свободу… Коли Кохання безсило билося в істериці, вимагаючи

взаємності, Любов проводила безсонні ночі біля лікарняного ліжка, ні

на що не зважаючи. Коли Кохання , дивлячись в постаріле зів’яле

лице, відвернулося, і жаліючи себе, розтануло, як сніг , залишивши

душу назавжди, Любов залишилась вдихаючи життя в холодні

посинілі губи.

— Я тут безсила, — сказала Смерть, тихо танучи слідом за Коханням

…

— Чому ж так відбувається ? – запитав молодий Ангел у старшого

«колеги», зазираючи з цікавістю у сповнену Любов’ю душу.

— Все просто, — відповів Досвідчений Ангел, який на своєму віку

бачив мільйони звичайних людських душ.

— Все просто…

Коли народилося Кохання – засяяла нова яскрава зірка, даруючи

красу і радість всім навколо.

Коли народилася Любов – посміхнувся Бог. А посміхається Він,

повірте, не так часто …



Притча «Три старці»

Жінка вийшла зі свого будинку і побачила на вуличному дворику трьох людей похилого віку з довгими

білими бородами.

Вона їх не знала, але сказала:

– Ви мені не знайомі, але ви, мабуть, голодні. Будь ласка, заходьте в будинок і поїжте.

– А чоловік удома? – запитали вони.

– Ні, його немає, – відповіла вона.

– Тоді ми не можемо увійти, – відповіли вони.

Увечері, коли її чоловік повернувся додому, вона розповіла йому про те, що сталося.

– Іди і скажи їм, що я вдома і запроси їх у дім! – сказав чоловік. Жінка вийшла і запросила їх.

– Ми не можемо піти в будинок разом, – відповіли вони.

– Чому ж? – здивувалася вона. Один із старців пояснив:

– Його звуть Багатство, – сказав він, вказуючи на одного зі своїх друзів.

– А його звуть Удача, – показав він на одного, – а мене звати Любов. Після чого додав:

– Зараз йди додому і поговори зі своїм чоловіком про те, кого з нас ви хочете бачити у своєму домі.

Жінка пішла і розповіла чоловікові про те, що почула. Її чоловік був дуже втішений.

- Як добре!!! – сказав він. – Якщо вже треба зробити вибір, давай запросимо Багатство. Нехай увійде і наповнить наш дім

багатством!

– Дорогий, а чому б нам не запросити Удачу? – заперечила йому дружина.

Їх прийомна дочка слухала все, сидячи в кутку. Вона підбігла до них зі своєю пропозицією.

– А чому б не запросити Любов? Адже тоді в нашому домі запанує щира любов!

– Давай погодимося з нашою дівчинкою – сказав чоловік дружині. – Іди і попроси Любов стати нашим гостем.

Жінка вийшла і запитала у трьох людей похилого віку:

– Хто з вас Любов? Заходь в будинок і будь нашим гостем.

Старий на ім’я Любов усміхнувся і пішов у напрямку будинку. Інші двоє старців пішли за ним. Здивована жінка запитала

Багатство і Удачу:

– Я ж запросила тільки Любов, чому ви йдете?

Люди похилого віку відповіли:

- Якщо б ви запросили Багатство або Удачу, інші два з нас залишилися б на вулиці, але коли запрошують Любов, ми

завжди йдемо за нею. Там де є Любов, завжди є і Багатство і Удача!



В один вечір я зрозумів, як сильно треба любити жінок…

Одного разу в підземному переході я допоміг бабусі з сумками піднятися наверх і провів її до

будинку. Вона подякувала. Виявилося, що моя допомога їй була потрібна, щоб скоріше дійти, через те, що її

практично сліпий чоловік ледве пересувався подвір’ям.

Кожен раз він зустрічає її, коли вона виходить з дому. Він йшов, щоб зустріти свою кохану і забрати у

неї пакети з магазину. Мені стало соромно…Я часто відмовлявся зустрічати свою дівчину з магазину чи з

електрички, тому що мені було лінь.



Біохімія кохання: Прикарпатські науковці кафедри біохімії та біотехнології факультету

природничих наук Прикарпатського національного університету вивели формулу вічної любові.
Вчені ділять любов на три стадії: Пристрасть - Захоплення – (романтична любов) - Прив’язаність (стадія справжнього кохання), кожна з

цих стадій має свою групу хімічних речовин.

➢ Стадія «Я тебе хочу» – починається явно не в серці. Пристрасть починається з зорового контакту, виділення феромонів, які впливають на

виділення статевих гомонів тестостерону та естрогену. Триває пристрасть від кількох годин до 1-2 місяці.

➢ Стадія «Я не можу без тебе жити». Захоплення, романтична любов розвивається на основі нейротрансмітерів і моноамінів, які запускають

фенілетиламін, дофамін, норадреналін та серотонін. З часом молекули починають розпадатися і після цього настає розчарування. Або любов

продовжується і переходить в стадію прив’язаності. Захоплення запускають фенілетиламін та норадреналін, а інші дві сполуки - дофамін та

серотонін, цементують любов. Ця стадія триває від 2 місяців до 2-х років. «На цій стадії більшість людей і одружуються. Коли ще партнери не

зауважують негативних рис в другій половинці», - зазначає викладач.

➢ Стадія «Я можу жити без тебе, але з тобою мені набагато краще». За прив’язаність відповідають гормони: окситоцин, вазопресин, ендорфіни. Це

спокійна і виважена любов. При цьому прив’язаність не триває вічно, а лише 4-7 років.

Далі любові немає, це вже звичка. Основну роль у цих біохімічних процесах відіграє окситоцин, вазопресин, ендорфіни. Якщо знайти

шляхи підвищення ендорфінів, то цю стадію можна продовжити на довгі роки.

Науковець Марія Байляк вивела формулу кохання: щоб закохатися нам потрібен фенілетиламін, щоб романтична любов розвивалася,

потрібен дофамін і серотонін, щоб була міцною – окситоцин та вазопресин, щоб існувала вічно - необхідні ендорфіни, щоб були останні потрібно

мати спільні інтереси.

Адреналін

Амфетамін Фенілетиламін Дофамін

Серотонін Окситоцин



Легенди Станиславова. Гарбузове кохання
Наприкінці XVII століття жили у Станиславові Іван та Агнешка. Сирота Іван працював помічником пекаря, а

Агнешка походила зі знатного роду. Про красу дівчини ходили легенди, її малювали художники, поети присвячували їй

оди… Батько дівчини ніби був пихатим і суворим. Казав, що видасть доньку лише за шляхтича, і не якогось там, а як

мінімум магната. Натомість Агнешка покохала бідного Іванка.

Хлопець навіть наважився свататись, але пихатий батько його на поріг не пустив, а слугам наказав винести

сватам гарбуза. Агнешці заборонили бачитись із пекарем і відтепер з дому вона виходила лишень у супроводі старої

служниці.

Але парубок не впав у відчай і все своє кохання вклав у солодкий десерт, виготовивши з того сумнозвісного

гарбуза чудо-конфітюр. Такого делікатесу ніхто раніше не пробував і слава про нього швидко поширилась містом.

Через кілька днів у Станиславові відбувся ярмарок, на який з’їхалася вся навколишня шляхта. Батько Агнешки

влаштував у себе грандіозний бенкет і вирішив здивувати своїх приятелів. Під час частування їм подали незвичний

духмяний десерт, який кольором нагадував бурштин і просто танув у роті.

«Що це за диво?! – питали шляхтичі. – З якого заморського фрукту оце приготували?». Ніхто не міг повірити,

що основою конфітюру став звичайний гарбуз. Не приховуючи задоволення, трохи нетверезий батько Агнешки раптом

ляпнув, що за кухаря, який приготував конфітюр, не гріх віддати і власну доньку. Дівчина затамувала подих, а потім

перепитала в батька, чи він чоловік слова. Той відповів, що слово шляхтича – закон. Коли ж довідався, що конфітюр

приготував саме той Іванко, то заскреготав зубами, але гонор – то є гонор.

Згодом відгуляли весілля. Іван став особистим кухарем Юзефа Потоцького, Агнешка народила трійню, а її

батько до кінця життя не їв солодкого.



Камінь любові з Кани і острів кохання

Він вважається щасливим для закоханих, тут призначають

побачення, зізнаються в коханні і фотографуються в день весілля.

На незвичайному монументі встановлено табличку з написом:

«Доторкніться на щастя до цього каменя та попросіть у Господа, щоб

Ваша любов була такою ж міцною, як ця частина Святої Землі, з того

самого місця, де Ісус благословив наречених».

Парк ім. Т.Шевченка (Ів.- Франківськ)

Острів кохання



Перше кохання – вічне, безмежне й казкове, 

перші цілунки й страждання в серці струна 

загадкова.



Існує ще одна теорія про те, що День Валентина святкується через

птахів. В цей час у них починається шлюбний період. Саме тому

вважається, що шлюб, укладений в цей день, буде щасливим і довгим.



Неймовірні залицяння і поцілунки



Стіна кохання в Парижі: 

замість тисячі слів

Слова кохання будь-якою мовою

світу звучать чудово.

«Я тебе кохаю» - це найпрекрасніші слова для

будь-якої людини. Стіна кохання в Парижі - це

42 квадратних метра чистих і щирих зізнань.

Зробили її з ініціативи місцевих

торговців. Троє художників: Даніел Булон,

Фредерік Барон і Клер Кіто написали на стіні

«Я кохаю тебе» 311 мовами. Тут є навіть

шрифт Брайля, адже кожна людина здатна

кохати!



Фільми про кохання найромантичнішою мовою – мовою музики

Екранізація літературних творів: «Форест Гамп» (роман Вінстона Грума), «Великий Гетсбі» (роман Френсіса

Скотта Фіцджеральда), «Віднесені вітром» (роман Марґарет Мітчелл), «Ромео та Джульєтта» (трагедія Вільяма

Шекспіра), «Красуня та чудовисько» (казка Жанни Марі Лепренс де Бомон), «007: Координати «Скайфолл» (серія

романів Яна Флемінга), «Чужоземка» (серія романів Діани Геблдон).

Мюзикли: «Ла Ла Ленд», «Мулен Руж».

Драми: «Титанік», «Форма Води», «500 днів літа», «Легенда про піаніста», «Перл-Харбор», «Особистий

охоронець».



Троянди –це традиційний символ любові. Залежно від їхнього кольору, вони означають різні прояви цього

почуття. Наприклад, червоні свідчать про пристрасть і справжню любов. Світло-рожеві – це бажання й енергія,

темно-бордові – подяка. Білі троянди означають силу і відданість, троянда без колючок може означати любов з

першого погляду.

Із часів Давньої Греції символом любові ще вважається і яблуко. Кельти вірили, що яблуко є любов’ю,

оскільки воно ще дуже довго зберігало свій первісний вигляд, після того як його зривали.

Конюшина також відіграє важливу роль у любовних справах. Вона є частиною ірландського любовного

ритуалу. У деяких регіонах Ірландії вважали: якщо жінка з’їсть таку квітку, думаючи при цьому про чоловіка, який

їй небайдужий, він, найімовірніше, закохається в неї.

Трави, пов’язані з Венерою (майоран, таволга, м’ята, чебрець), можуть викликати любов при змішуванні

їх зі священними травами Марса (базилік і деякі інші).



Пісня коханому

Ти — моє серденько , ти — моє життя,

Ти — моя пристрасть, тебе цілую я!

І кожен у світі про це має знати,

Тебе все життя буду я обіймати.

Кожен твій погляд я досі ловлю

І щодня повторюю, як сильно люблю.

Вірю, ти також мене палко кохаєш,

Адже ти мій єдиний, і ти це знаєш.

У нас з тобою попереду ще ціла вічність,

Сподіваюсь, зрозумієш ти мою ліричність.

Знай, що ніколи я тебе не покину.

Усією душею до тебе я лину.

Повторюю мільйон разів, як тебе я кохаю,

Та із Днем Святого Валентина привітаю!

Ти — моє серденько , ти — моє життя,

Ти — моя пристрасть, тебе цілую я!


