
ARS ARS 

o mi³oœæ ?

czyli jak dbaæ 

Drodzy Uczniowie! 

Poniewa¿ nasze zajêcia ju¿ siê koñcz¹, niech ta ulotka bêdzie pami¹tk¹ i przypomina nasze 

najwa¿niejsze wspólne ustalenia. 

czestniczyliœcie w spotkaniach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbaæ o mi³oœæ?”. 

Zapewne wiecie ju¿, jaka czêœæ cia³a jest najwa¿niejsza z punktu widzenia mi³oœci miêdzy 

mê¿czyzn¹ a kobiet¹? Jest to… mózg. Oczywiœcie, ka¿dy fragment naszego cia³a ma U
znaczenie, ale w³aœnie mózg wydaje siê najwa¿niejszy. Wiecie ju¿, ¿e substancje psychoaktywne 

maj¹ szczególnie du¿¹ si³ê niszcz¹cego dzia³ania na uk³ad nerwowy cz³owieka. Sprawnoœæ tego 

fragmentu naszego cia³a ma kluczowe znaczenie dla rozwijania siê uczuæ  zw³aszcza, gdy chodzi o 

dbanie o mi³oœæ, rozwijanie odpowiedzialnoœci, podejmowanie decyzji. Wszystko to mo¿e byæ 

zak³ócane przez u¿ywanie takich substancji, jak alkohol etylowy, nikotyna czy narkotyki. 

„ARS, czyli jak dbaæ o mi³oœæ?”



Alkohol etylowy:

Nikotyna:

Marihuana (tetrahydrokannabinol  THC):

Inne narkotyki:

- niszczy struktury odpowiedzialne za sprawne nawi¹zywanie wiêzi spo³ecznych i za prawid³owe 
¿ycie emocjonalne;

- niszczy te obszary mózgu, które s¹ odpowiedzialne za rozumowanie, pamiêæ, decyzje, przez
co dba³oœæ o stan mi³oœci ulega zak³óceniu;

- mo¿e prowadziæ do uzale¿nienia, czyli ca³kowitego skupienia cz³owieka na piciu, 
z pominiêciem innych osób jako celu  odsuwa od siebie ludzi;

- utrudnia odpowiedzialne sprawowanie ról spo³ecznych, zw³aszcza rodzicielskich.

- stale pobudzaj¹c okreœlone strefy mózgu, mo¿e prowadziæ do ich wyczerpania i destrukcji;
- bardzo ³atwo i szybko uzale¿nia, koncentruj¹c osobê wy³¹cznie na substancji psychoaktywnej.

- uszkadza struktury mózgu zwi¹zane z motywacj¹ (apatia) i inteligencj¹;
- obni¿a iloraz inteligencji o ok. 8%, co sprawia, ¿e dbanie o mi³oœæ jest trudniejsze.

- ³atwo, szybko i silnie uzale¿niaj¹, uniemo¿liwiaj¹c prze¿ywanie mi³oœci w sposób normalny 
i odpowiedzialny;

- doznania z nimi zwi¹zane s¹ dla niektórych osób konkurencyjne w stosunku do prze¿ywania
mi³oœci.

Jak widaæ, u¿ywanie substancji psychoaktywnych jest dla mi³oœci toksyczne. Jeœli siê na to 
decydujemy, to czêsto z doœæ zaskakuj¹cego powodu  deficytu mi³oœci w naszym ¿yciu. Gdy nie 
mamy mi³oœci, siêgamy po te substancje; gdy ju¿ po nie siêgniemy, nasza mi³oœæ s³abnie. B³êdne 
ko³o? Jak najbardziej! Unikaj b³êdnego ko³a odsuwaj siê od substancji psychoaktywnych tak 
dalece, jak to jest mo¿liwe i podpowiada zdrowy rozs¹dek. 
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OdpowiedŸ tkwi w mi³oœci. Staraj siê osi¹gn¹æ taki jej poziom, o jakim mowa w wielkich 
tekstach ludzkiej cywilizacji. W gruncie rzeczy, to mi³oœæ chroni nas przed z³em. Mi³oœæ, która jest 
¿yczliwa, pokorna, skromna. Jeœli wypracujesz tak¹ mi³oœæ, szczególnie w formie przyjaŸni, bêdzie Ciê 
ona chroniæ. Nie jest ³atwo j¹ zbudowaæ mi³oœæ jest wymagaj¹ca. Nie uto¿samia siê z ³atwymi 
podbojami, naiwnymi ¿¹daniami, ukrytym egoizmem. Te namiastki mi³oœci Ciê nie ochroni¹, bo s¹ 
niewystarczaj¹ce. Tylko mi³oœæ prawdziwa chroni cz³owieka.


