


• Miłość to złożone uczucie, które wyraża postawę 
człowieka wobec innej osoby.   Rodzi się 
spontanicznie, często nagle, bez wyraźnie 
określonej przyczyny.    

• Jest jednym z najstarszych pojęć  funkcjonujących    
we wszystkich językach świata.  
Ponieważ każdy doświadcza jej w subiektywny  
sposób, wymyka się jednoznacznej definicji.  

    Mimo to zajmuje centralne miejsce w historii 
ludzkiej myśli.   



Czym jest miłość? 
 

• Psychologowie zgodnie wyróżniają trzy etapy 
miłości, które mają miejsce w większości 
związków.  

• Pierwszym jest okres zauroczenia.  
Jest to swoista fascynacja drugą osobą. Ten etap 
polega na pozytywnym odbieraniu cech oraz 
zachowań drugiej osoby. 



• Często jest to zestaw wielu elementów 
osobowości oraz wyglądu. Mogą to być: głos, 
zapach, spojrzenie, gestykulacja, poglądy oraz 
postawa życiowa, a także wiele innych.  

 

• Na tym etapie, określanym pozytywnym, 
zazwyczaj nie zauważa się wad drugiej osoby, są 
one przyćmiewane przez bodźce pozytywne. 



• Według badań, preferencje kobiet zmieniają się 
także w różnych fazach cyklu miesiączkowego, 
dzieje się to podświadomie.  

• Oznacza to, że kobieta w pewnych okresach  
za atrakcyjniejszych uważa mężczyzn o wysokim 
stężeniu testosteronu, silnych, umięśnionych,  
w innych zaś   zwraca  większą uwagę na 
mężczyzn o spokojnym usposobieniu, stabilnych 
emocjonalnie, wrażliwych, romantycznych  
i empatycznych. 



Zakochanie się   

• Kolejnym etapem miłości jest zakochanie.  
To okres, w którym chce się spędzać z drugą 
osobą jak najwięcej czasu. Partnerzy szukają  
w tym okresie podobieństw ich łączących, 
odkrywają wspólne zainteresowania. 
 W tym czasie bardziej poznaje się osobowość 
drugiej osoby, lecz wciąż jest się pod wpływem 
pozytywnych cech partnera.  



•  Wówczas  rozwija się także namiętność,  
o której wielokrotnie wspominał Bogdan 
Wojciszke, wybitny psycholog. 

 

• Wskazywał on zarówno na plusy, jak i minusy tego 
zjawiska. Namiętność zbliża i otwiera na siebie 
ludzi, może się jednak szybko wypalić. Na tym 
etapie nie można mówić jeszcze o tak 
zwanej miłości właściwej. 

 



• Podczas zakochania, poznaje się także zwyczaje 
drugiej osoby, zaczyna ją się obserwować z nieco 
dalszej perspektywy. W tym czasie, zaczyna 
rozwijać się zaufanie oraz poczucie 
bezpieczeństwa. 

• Partnerzy zaczynają przykładać o wiele większą 
wagę do charakteru, niż wyglądu drugiej osoby.   

 

 



• Właśnie w tym momencie pojawiają się pierwsze 
kłótnie, kompromisy, próby pogodzenia 
sprzeczności obu charakterów.  

 

• Etap zakochania często weryfikuje związek, to, 
czy partnerzy do siebie pasują oraz czy potrafią 
się porozumieć nawet w trudnych chwilach. 



Miłość prawdziwa  

•  Ostatnim okres nazywa się miłością prawdziwą, 
bądź właściwą. To moment, w którym między 
partnerami doszło już do przywiązania oraz 
wzajemnego poznania większości cech 
osobowych. 

• Na tym etapie, ludzie będący w związku już nie 
krępują się wielu codziennych sytuacji, przestają 
starać się uwydatniać wyłącznie pozytywne cechy 
swojej osobowości, a pokazują swoje prawdziwe 
oblicze. 

 



• W tym momencie przychodzi największa próba 
dla związku.  

• Następuje zetknięcie z szarą codziennością, 
romantyczne sytuacje zdarzają się coraz rzadziej, 
a coraz częściej dochodzi do drobnych sytuacji,  
w których partnerzy sprawdzają wzajemne 
zachowania w chwilach trudnych, wymagających 
współpracy. 



• Obie osoby mogą się zaakceptować  
i tolerować niedoskonałości drugiej osoby,  
albo też stwierdzić, iż nie są w stanie być  
w związku z osobą o danych upodobaniach, 
cechach, czy też zachowaniach.  
 

• Na tym etapie związek : 

1) albo umacnia się,  

2) albo kończy,  

3) albo też stopniowo rozpada. 



• Trzecia sytuacja dotyczy osób, które chcą walczyć 
o daną relację, próbują zmienić partnera  
i wpłynąć w pewien sposób na poprawę związku.  

• PARTNER NIE ZAWSZE CHCE TEGO SAMEGO  
i  często nie poddaje się zmianom oczekiwanym 
przez drugą stronę. 

• Zazwyczaj   takie osoby  coraz częściej popadają  
w konflikty,  a poprzez to, stają się dla siebie coraz 
bardziej   obce. 

 

 



• Związek, który przetrwa próbę czasu  
i trudnych sytuacji, opiera się na zaufaniu  
i wspólnym dążeniu do pokonywania wszelkich 
przeciwności.   

• To o wiele bardziej wymagające zachowania, niż 
te, które pojawiały się na początku znajomości. 

 



  
 • Wymienione wcześniej  etapy miłości trwają 

określony czas, opinie co do długości ich trwania 
są różne, każdy z psychologów posługuje się 
innymi przedziałami czasowymi. Coraz częściej 
uważa się, iż jest to kwestia indywidualna, a każda 
para przechodzi przez te etapy w różnym okresie 
czasu. 



• Zdarza się nawet, iż partnerzy, którzy źle czują się 
w danym związku, wciąż w nim trwają, czasem 
nawet przez długie lata.  
 

• Jest to niesamowicie męczące psychicznie, 
aczkolwiek osoby te czują się w obowiązku bycia  
z drugą osobą ze względu na wiążące 
zobowiązania, czy to finansowe, czy też rodzinne. 



• Taki związek często pozbawiony jest miłości, 
która została stłumiona wzajemnym 
niezrozumieniem się, brakiem empatii, ranieniem 
się.  
Wszystkie etapy miłości wiążą się z procesami 
chemicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka. 

• Pierwszy okres to czas endorfin, hormonów szczęścia, 
które są wtedy produkowane w ogromnych ilościach. 
Stąd uczucie szczęśliwości i radości. 

• W kolejnym etapie endorfina zostaje tłumiona 
przez oksytocynę, nazywaną hormonem miłości. To 
ona zwiększa bliskość i przywiązanie między dwojgiem 
ludzi. 

 



Co to jest miłość?  

• Bez zwątpienia jest ona silnym uczuciem. 
Istnieją różne rodzaje miłości, a także jej 
odcienie.  

• Czy krótki związek młodych, dojrzewających 
ludzi można określać miłością?  

• Czy możliwa jest silna i prawdziwa miłość   
„od pierwszego wejrzenia”, czy jednak należy 
sobie zapracować na ten termin? 



• Na te pytania każdy musi odpowiedzieć sobie 
sam.  
Badacze udowodnili, iż istnieją różne etapy 
związku, jednak niewykluczone, że te, które 
przetrwały długie lata, zaczynały się właśnie  
„od pierwszego wejrzenia”. 

 

 



• Na pewno można stwierdzić, że prawdziwa 
miłość oznacza akceptację, wsparcie, 
współpracę, zaufanie oraz zrozumienie.  
Opiera się na wspólnym pokonywaniu 
trudności życiowych, choć nie zawsze jest 
łatwa, bowiem niejednokrotnie wymaga 
poświęceń, kompromisów oraz trudnych 
rozmów. 

 



• Prawdziwa miłość motywuje do nauki, 
podejmowania nowych wyzwań, 
przezwyciężania problemów. 

• Wpływa też korzystnie na inne relacje  
z otoczeniem.  

• Wyzwala pozytywne uczucia, radość życia, 
pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.   
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zwiazek 

• https://www.bing.com/images/search?q=miłość+obrazy&qpvt=miłość+obrazy&form=IGRE&fi
rst=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=dziewczyna%20i%20ch%C5%82opak%20obrazy&qs
=n&form=QBIR&sp=-1&pq=dziewczyna%20i%20chłopak%20obrazy&sc= 0-27&cvid= 

        7A74FFD038DC45F997C2537C29D1541D&first=1&tsc=ImageBasicHover 
      
        https://www.bing.com/images/search?q=k%C5%82%C3%B3tnia+obrazy&qpvt= 

kłótnia+obrazy&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover 

 

 

https://kobieco.pl/co-to-jest-milosc/
https://kobieco.pl/co-to-jest-milosc/
https://kobieco.pl/co-to-jest-milosc/
https://kobieco.pl/co-to-jest-milosc/
https://kobieco.pl/co-to-jest-milosc/
https://kobieco.pl/co-to-jest-milosc/
https://kobieco.pl/co-to-jest-milosc/
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://zdrowie.tvn.pl/a/czym-jest-prawdziwa-milosc-czy-prawdziwa-milosc-zapewnia-udany-zwiazek
https://www.bing.com/images/search?q=miłość+obrazy&qpvt=miłość+obrazy&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=miłość+obrazy&qpvt=miłość+obrazy&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=dziewczyna i ch%C5%82opak obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=dziewczyna%
https://www.bing.com/images/search?q=dziewczyna i ch%C5%82opak obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=dziewczyna%
https://www.bing.com/images/search?q=dziewczyna i ch%C5%82opak obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=dziewczyna%
https://www.bing.com/images/search?q=dziewczyna i ch%C5%82opak obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=dziewczyna%

