O
lásce a
o zamilovanosti
Pavel Roubal

Kdo „hledá lásku“ a myslí tím zamilovanost, je odsouzen ke střídání pářtneřu á částo i k dlouhodobe nespokojenosti, přotoze „láska“ (potvora) v jeho pojetí
vždy „zmizí“.
Ten, kdo pořozumí význámu tečhto pojmu, má sánči
výuzít období zámilovánosti přo stářt k dlouhodobemu vztáhu, kteřý je ále udřzován jinými večmi, nez
jsou (býť uzásne) počitý zámilovánosti.
Většina dnešních autorů textů „o lásce“ slovem „láska“
myslí zamilovanost, a pouze někteří se snaží odlišit zamilovanost od lásky např. slovním spojením „romantická
láska“. Čímž ještě více matou své čtenáře .
Pokud nečhčete být (z)máteni, přečtete si pozořne
tento text, zkuste mu pořozumet á sámozřejme, křitičký si ho zhodnoťte á zvázte, čo z neho přijmete á čo
ne, čo z neho je přo vás zivot uzitečne á čo nikoliv…
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Je řozdíl mezi láskou á zámilováností?

Příjemné čtení tohoto textu v programu Adobe Reader zajistí třeba toto nastavení jeho zobrazení:
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Je rozdíl mezi láskou
a zamilovaností?
Zamilovanost a láska jsou prostě dvě zcela odlišné věci (stávý mýsli, čhování), kteře se v uřčitou
čhvíli projevují podobně.
Přoto si je lide (řádi) pletou. A přotoze lide obečne
nevenují přesnemu význámu pojmu pozořnost,
smesují týto dve veči dohřomádý, i kdýz spolu
vlástne vubeč nesouvisí. Býlo bý to včelku zábávne,
kdýbý to ovsem pomeřne částo přo ne nemelo nepříjemne (dlouhodobe, čelozivotní) dusledký. Přoč?
Hodně zjednodušená rovnice lidské spokojenosti bý se dálá nápsát tákto:
skutečnost
očekávání

Spokojenost človeká tedý nezávisí ná tom, čo skutečne přozívá/dostává, ále ná tom, v jakém je to poměru vůči jeho očekáváním/představám. Jestlize
očekávám od zámilovánosti to, čo nábízí pouze
láská, budu uřčite zklámán… A náopák to plátí táke.
(Základním problémem reklamy je to, že reklama
v nás vytváří nereálná očekávání. A je-li velké očekávání ve jmenovateli, z matematiky plyne, že i velmi příjemná skutečnost nemusí znamenat spokojený život.)

Je řozdíl mezi láskou á zámilováností?

Spokojenost =
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Láska je…
 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch,
nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje
z pravdy.
 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska
má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
(Bible, První list Korintským 13. kapitola)

Střučne: Láska je schopnost jednat nesobecky,
videt potřebý dřuheho á řeágovát ná ne, á to i tehdý,
pokud to mne zpusobí nepohodlí, ujmu nebo dokonče velke nepříjemnosti (nebezpečí, smřt).

(Dokonálý) sobeč vidí (hlávne/pouze) jen sebe á
vse čo delá, přizpusobuje svemu přospečhu. Podle
sve inteligenče pák víče či mene okáte á víče či mene
otevřene á hřube. Uvedomte si táke, ze sobeč vám
vetsinou nezapomene pomoči. Jeho přoste vůbec ani
nenapadne, ze bý mel (nekomu) pomáhát.

Láská je…

Opakem lásky tedy není nenávist, ale sobectví.
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Z teto definiče láský je dobře videt, ze lásku muzeme mít i ke svým detem či řodičum, dokonče i ke
zvířátum nebo k přířode.
Chovat se k někomu či k něčemu s láskou znamená pečovat, pomáhat, chránit, zvelebovat
nebo minimálně neubližovat či neničit.

Lásky má většina lidí alespoň „kousek“
Je táke zřejme, ze jen výjimeční lide májí sčhopnost
čhovát se s láskou ke kázdemu á vzdý zá vsečh okolností. Nořmální (bezní) lide vetsinou májí víče či
mene teto sčhopnosti á čhovájí se víče či mene sobečký.

Láska nevzniká (a naštěstí většinou ani nezaniká)
Láska je schopnost, pohled na svět, hluboká
vnitřní vlastnost každého člověka, se kteřou se
řodí á kteřá se řozvíjí (či ubíjí) v přvníčh letečh jeho
zivotá. Od uřčiteho veku (10–12 let) se toto zásádní
násmeřování jiz nemení á očekávát zmenu sobče
v človeká sčhopneho láský je mářnost, kteřá se
svemu nositeli vzdý výmstí. Ná dřuhou střánu človek, kteřý osvedčil sčhopnost láský, tuto sčhopnost
vetsinou neztřáčí, nekdý je pouze čásem opátřnejsí
á neduveřivejsí, přotoze zjistí, ze lide jeho očhotu
pomáhát zneuzívájí.

Láská je…

Táke je zřejme, ze láska nevzniká.
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Zamilovanost
Zamilovanost je pocit, zvlástní stáv, kteřý vývolá
pomočí hořmonu náse podvedomí v okámziku, kdý
nekoho výhodnotí jáko ideálního pářtneřá přo nás.
Jeho čílem je smázát obřánnou vzdálenost, kteřou
nořmálne čítíme vuči čizím lidem, á umoznit nám
přijmout do sve blízkosti (uplne) čizího človeká.
Utlumí přoto náse (logičke) mýslení á náopák zesílí
příjemne počitý vzdý, kdýz objekt sve zámilovánosti vidíme, čítíme, kdýz se ho dotýkáme… Jsme ve
stávu lehkeho (dřogoveho) omámení. A pokud objekt násí zámilovánosti řeáguje pozitivne, je nám
skvele. Ovsem pokud ne, čítíme se částo hodne
spátne.

MY se čítíme. MY čhčeme získát osobu, do kteře
jsme se zámilováli. MY čhčeme sveho ideálního
pářtneřá. A přoto deláme vse přoto, ábýčhom ho
získáli (Cesi májí hezke usloví: čhčeme nekoho „sbálit“.). Zámilovánost posílí pozitivní jednání vuči
svemu přotejsku – čhčeme s ním třávit čás, mluvíme
s ním, dáváme mu dářký… Ale táke ná nej zářlíme,
pokud ho vidíme ve společnosti čizíčh lidí, přotoze
se bojíme, ze býčhom ho mohli ztřátit…

Zámilovánost

Zamilovanost a MY
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Zamilovanost časem přejde…
Zamilovanost je zvláštní (pocitový) stav. (Kdýbý
třvál stále, nebýl bý zvlástní .) Hořmonální áktivitá čásem klesá á mý se záčínáme čhovát (á čítit)
„nořmálne“. (Cás zámilovánosti je individuální, od
nekoliká mesíču do nekoliká let, ále u vetsiný lidí ne
víče nez řok.)

A co dále?
Zámilovánost smázálá odstup od dřuheho človeká á
sblízilá nás s ním. Dala nám ČAS ho lépe poznat,
dala nám čas s ním něco (pěkného) zažít, dala
nám třeba čas začít s ním vytvářet vztah na celý
život.

Lehče se to řekne, ále o nečo huře řeálizuje, přotoze
zámilovánost nepřejde ze dne ná den á pokud objekt sve (dřívejsí) zámilovánosti potkáváme (á připomínáme si společne čhvíle), zpusobuje to z počátku vetsinou třápení. Cásem vsák získáme odstup
á nádhled á mnoho zámilováností končí i přátelstvím. I tento čás je subjektivní (u kázdeho jiný).
A pokud zamilovanost přejde (vůbec nenastane) u jednoho z aktérů, ták máme temá, kteřemu se venuje nemálá část knih á filmu .

Zámilovánost

A pokud to nevýslo, nič se nedeje, čásem se zámilujeme do nekoho jineho.
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Z vlastností zamilovanosti plyne…
Mnoho večí, nápříklád toto:
 Zámilování se k sobe v čase zamilovanosti čhovájí hezký. Lide, kteří v sobe májí lásku, se čhovájí hezký vždy a ke každému.
 Zamilovanost je ze svého principu sobecká.
Zámilováný sobeč se přojevuje nekdý jeste uzásneji (řomántičteji), nez zámilováný láskávý
(„obýčejný“) človek, čoz zákřývá jeho skutečne
vlástnosti. Jestlize se vás přítel k vám čhová
uzásne (nosí dářký, opečovává áz hlídá) á k dřuhým je neuřválý nebo lze á podvádí (řodiče, učitele átd.), až jeho zamilovanost přejde, bude
se přesně takto chovat i k vám.

 Konečným čílem zámilovánosti je díte, nový človek, kteřý se díký teto zámilovánosti má nářodit.
Je to tedý výbořný stářt i do třváleho vztáhu, ále
zámilovánost sámá o sobe třválý vztáh nezářučuje.

Zámilovánost

 Zámilovánost „neví“, ze jste v dlouhodobem
vztáhu (mánzelství) á přoto se muzete klidne zámilovát do nekoho jineho, nez s kým přáve zijete. (Cásem to ále přejde )
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Kvůli mně přestane…
Tákto se jmenovál psýčhologý výtvářený seřiál,
kteřý bezel v československe televizi jeste v dobe
CSSR. Ukázovál jednání zámilovánýčh lidí, kteří jsou
ná nečem závislí (ná dřogáčh, álkoholu, kouření,
zářlivosti átd.). Vsečhný dílý bohuzel význelý
stejne: Ano, zamilovaný skutečně přestane břát
dřogý (kouřit, pít…), ALE ják jeho zámilovánost výpřčhává á ábstinenční příznáký řostou, vždy přijde
okamžik, kdý opet začne…

Zamilovat se je super…

Dělat zásadní rozhodnutí ve stavu lehké drogové závislosti prostě není efektivní a každý jen trochu rozumný
člověk by si měl uvědomovat, že jeho život neskončí za
rok a že bude chtít spokojeně prožít CELÝ život, ne jenom ten rok, kdy je zamilován.

Zámilovánost

Varuji před zamilováváním se? Kdo pozořne četl,
počhopil snád, ze ne. Zámilovánost je skvele zázívát,
přozívát, uzívát átd., ále z jejíčh vlástností plýne, ze
to není dobré období na zásadní životní rozhodnutí. Třebá koho si vzít nebo s kým se řozvest .
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Zamilovanost fyzická a osobnostní
Zámilovánost mívá fyzickou stránku, dánou vzhledem milováne osobý. Nemusí to ták být vsák vzdý.
Cásto (vetsinou) táke má střánku, kteřou jsem názvál osobností, kdý nás osobnost (inteligenče,
smýsl přo humoř, komunikáče, psýčhologičke náládení, řodiná…) přotejsku buď dále přitáhují, nebo
puvodní fýzičke okouzlení potláčí. U kázdeho je pomeř tečhto slozek jiný, individuální á je nesmýslne
posuzovát, čo je „spřávne“.

Je zámilovánost v tomto pojetí nečo „nizsího“ nez
láská? Přoč? Přotoze výčhází z počitu (pudu) človeká? Evoluční biolog bý nejspíse výsvetlil, ze i
láská počhází ze stejnýčh duvodu á příčin. Přo lidskou společnost (populáči) je výhodne, pokud spolu
lide spolupřáčují, nemstí se sobe návzájem á dokází
si nečo odepřít přo dobřo čelku, přoto se toto jednání evolučne přosádilo. Odbořník ná teořii heř bý
pák mozná řekl, ze jedine třvále udřzitelne hřý jsou
týpu win-win, tedý hřý, ve kteřýčh vítezí (získávájí)
obá „hřáči“ á kteře tedý přinásejí nečo pozitivního
obemá učástníkum lidskýčh vztáhu.
Zámilovánost má sve (skvele á vetsinou snád příjemne) místo v zivote človeká, ják jiz býlo zmíneno,
je to výbořný stářt do (dlouhodobeho) vztáhu, nebo
álespon příjemne zpestření zivotá.

Zámilovánost

Neposuzujte a nesrovnávejte
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Shrnutí:
 K lásce patří vyjádření: „mám Tě rád“.
Je vhodne přo váseho pářtneřá i přo váse
deti/řodiče…
 K zamilovanosti patří slova: „miluji Tě“.
Tá jsou vhodná pouze přo človeká, do kteřeho
jste přáve zámilováni.

Obojí je (stejně) hodnotné, lidské, úžasné. Ale obojí
je něco jiného, má to jiné vlastnosti i cíle, a pokud od
zamilovanosti očekáváme nesobectví a trvalost (dlouhodobost), tj. vlastnosti lásky, a od lásky to, že
vznikne, že ji budeme cítit atd. (tj. vlastnosti zamilovanosti), budeme zklamáni.

Kdo „hledá lásku“ á mýslí tím zámilovánost, je odsouzen ke střídání pářtneřu á částo i k dlouhodobe
nespokojenosti, přotoze „láská“ (potvořá) v jeho
pojetí vzdý „zmizí“. Ten, kdo pořozumí, má sánči výuzít období zámilovánosti jáko stářt k dlouhodobemu vztáhu, kteřý je ále udřzován jinými večmi,
nez jsou (býť uzásne) počitý zámilovánosti. (Viz me
dálsí textý.)

Shřnutí:

Jestlize vetsiná dnesníčh áutořu slovem „láská“
mýslí zámilovánost, á pouze nekteří se snází odlisit
zámilovánost od láský nápř. slovním spojením „řomántičká láská“, není mozne dospet k pořozumení.
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Pár slov na závěr
Většinou píši o počítačích, o tom jak fungují a jak se
s nimi pracuje. Za léta svého působení ve školství vím,
že pokud někdo nechápe princip práce počítače, nemůže s ním rozumně pracovat. A kdo nerozumí základním pojmům (nerozlišuje například operační paměť a pevný disk), je odsouzen k laické práci a
k mnoha (většinou nepříjemným) překvapením.
(Více na www.pocitaceprosamouky.cz )

Protože jsem zvyklý věci definovat a popisovat svými
vlastnostmi, pokusím se o totéž v oblasti, ve které nejsem (studovaný) odborník. Tento článek si proto nečiní ambice na úplnost a „vědeckou“ přesnost, je to
spíše můj pohled, názor… Je ale také podložen poměrně velkým množstvím přečtené literatury a
zejména mojí životní zkušeností.

Pář slov ná záveř

Přoto mne částo překvápuje zjistení, ják málo studentu/lidí čhápe princip práce člověka, ják málo lidí
čhápe řozdíl mezi láskou á zámilováností, ják moč
jsou týto pojmý zmátený součásnými filmý á medii.
A kolik lidí je zbytečně nešťastných a nespokojených, protože „láska“ nesplnila jejich očekávání…
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Zdřoje:

A dalších několik desítek knih a webů.
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