Czym jest miłość w dzisiejszych czasach?
Ludzie często narzekają, że w dzisiejszych czasach wszystkie wartości ulegają rozkładowi.
Prawdziwa przyjaźń jest coraz większą rzadkością. Skupieni na karierze, nie mamy czasu i
cierpliwości do pielęgnowania przyjaźni. Podobnie rzecz ma się z wartościami rodzinnymi.
Szybko upuszczamy nasze domy, znajdujemy pracę, często zagranicą – do rodzinnych siedlisk
przyjeżdżamy na święta, dwa razy, a może i raz do roku. Z bliskimi coraz częściej kontaktujemy
się głównie za pomocą skype’a i innych komunikatorów internetowych. „Kto by miał czas na to
wszystko” – te słowa słyszał każdy z nas. A jak wygląda sprawa z miłością? Czy również na
miłość brakuje nam dzisiaj czasu i cierpliwości? Chyba nie da się jednoznacznie odpowiedzieć
na to pytanie.
Z pewnością trudno o długotrwałe uczucie. Miłość na całe życie to coś, co w naszych czasach
uchodzi za rzadkość prawie taką, jak żywy smok. Statystyki mówią, że coraz więcej małżeństw
się rozpada, coraz więcej związków kończy po kilku latach. Nie zawsze jest to problem – trzeba
pamiętać, że dawniej wiele małżeństw trwało wyłącznie z powodów ekonomicznych. Dzisiaj
zazwyczaj zarówno mężczyzna, jak i kobieta mogą się sami utrzymać, nie muszą więc
pozostawać w związkach, w których miłość zgasła. A nie tak dawno temu byłoby to niemożliwe.
Sto, czy nawet pięćdziesiąt lat temu nawet nieszczęśliwe małżeństwa musiały pozostawać
razem, bo dysponowały jednym majątkiem. Kobieta odchodząca od męża przed wiekiem
ryzykowała nędzę i głód. Tacy małżonkowie z przymusu często zadawali sobie nawzajem
mnóstwo cierpienia. Dobrze więc, że takie sytuacje są obecnie coraz rzadsze.
Ale dzisiaj chyba poszliśmy za daleko w drugą stronę. Mamy mniej cierpliwości do innych. Znani
psychologowie twierdzą, że wielu ludziom po prostu nie chce się dbać o tych, których kochają.
A miłość wymaga pielęgnacji, żeby się nie rozwiała po pierwszym okresie zachwytu.
Czy to oznacza, że nie ma perspektyw dla miłości? Oczywiście, że nie! Czekają ją z pewnością
trudne czasy, ale miłość to coś, co jest człowiekowi potrzebne do życia, tak, jak woda, czy tlen.
Nieraz widzimy w telewizji zamożnych celebrytów, którzy skarżą się na pustkę, jaką odczuwają.
Przyznają zazwyczaj, że wynika to z braku ukochanej osoby. Nawet sukces zawodowy, nawet
miliony na koncie nie zastąpią widoku drugiego człowieka i świadomości, że ktoś nas kocha. W
dzisiejszych czasach miłość jest tym, czym była zawsze: świadomością, że ktoś o nas myśli, że
ktoś do nas tęskni. Jedyna różnica w tym, iż teraz nieco trudniej o to zadbać.
Trudno dzisiaj dbać o uczucia. Współczesność kusi mnóstwem możliwości, zmusza do „wyścigu
szczurów” i życia w biegu. Jednak miłość jest czymś, czego potrzebuje każdy człowiek. I mam
nadzieję, że mimo trudów, przetrwa w tym naszym „dziwnym świecie”, o którym śpiewał
Czesław Niemien.

