Твір на тему «Любов»

Одного разу, Аристотель сказав: «Любити — означає бажати іншому того, що вважаєш
за благо, і бажати притому не заради себе, але заради того, кого любиш, і намагатися по
можливості доставити йому це благо». Що ж таке любов?
Дати визначення любові донині дуже складно. Про кохання співають пісні, ходять
легенди, неймовірні історії, героїчні вчинки. Не дивно, адже досі невідомо, що
призводить в такий захват, як почуття кохання. Ці відчуття змушує людини бути
щасливою, відкриваються незвідані таланти. Коли ти кохаєш, у тебе наче виростають
крила, за допомогою яких ти робиш неймовірні вчинки. Підсвідомо ми всім розуміємо, але
це не заважає здійснювати божевілля. Любити – значить жити. А жити – значить вміти
любити. Тільки тоді ти знайдеш щастя і гармонію душі.
Любов – таємниця всіх часів і народів. Є і зворотна сторона любові, коли ти під дією
цього аромату, ти втрачаєш сон, твої думки зайняті лише однією людиною. Не дай Бог,
втратити коханого. Людина «вмирає» за життя, настає порожнеча, самотність,
втрачається всякий сенс усього. Любов – це божевільна, важке випробування. Любов –
це божевільна, важке випробування. Що це хвороба?
Любов – це душевний стан людини, яка змушує жити заради певної особистості. Ні, це не
хвороба, тому що, щоб прожити повноцінне життя, людина повинна хоч раз полюбити
по-справжньому. Світ влаштований так, що надприродне потяг тягне нас один до одного.
Любов дарує надію людям, сенс існування і розвитку, змушує вірити в краще, почувати
себе щасливою, знайти спокій і гармонію.
Звичайно, існує і любов до близьким людям, родичам, друзям, Батьківщині, до якогось
заняття та ін.. У філософії це поняття називають «вищою мірою любові». У кожного
виникають свої асоціації до цього визначення. Любов – це приємні моменти, спогади, дії.
Всі ми люди, і всім властиво теплота, близькість і спілкування, душевне переживання.
Світ сповнений таємниць і загадок. Нам не дано все, і про все, знати в цьому світі. Думки
про незвіданому змушують нас перебувати в «життєвої інтризі». Любов – неймовірна
сила, і знаходячи її, людина живе щасливо. Кохайте і будьте коханими.
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