TEMA Meilė ir šeima

Love is… (Meilė yra...)
Vieni dėl to geria kontraceptikus, kiti – antidepresantus. Vieni dėl to kraustosi iš proto, kiti – į
naujus prabangius namus. Vieni dėl to dovanoja grandinėles, kiti – grandines. O taip! Meilė tvyro
ore.
Kodėl? Testosteronai, estrogenai ir kiti hormonai? Ja. Sekso poreikis? Pasitikėjimas? Saugumo
jausmas? Vi. Nuotykiai? Intrigos? Paslaptis? Yes. Svajonės? Idealai? Si. Meilė yra įvairiapusė,
daugialypė.
Prisiskaičiau Vikipedijos. Psichologas Robertas Šternbergas meilę apibūdina kaip intymumo, aistros
ir įsipareigojimo kombinaciją:

O aš asmeniškai išskiriu meilę, aistrą ir draugystę kaip būtinus atskirus tobulų santykių
komponentus.
Dargi įdomiai Džonas Ly yra suskirstęs meilės tipus kartais vadinamus meilės spalvom:
Eros (romantinė meilė) — aistringa fizinė meilė pagrįsta išoriniu grožiu. Pavyzdys filme „Girl with a
Pearl Earring“.
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Ludus (žaidimas) — meilė yra žaidžiama; meilė yra žaisminga; dažniausiai beveik be įsipareigojimų
ir vardan „pergalių“. Pvz. f. „Cruel Intentions“.
Mania (egoistinė meilė) — nestabili, be galo emocionali meilė; romantinės meilės stereotipas;
dažnai su pavydu ir konfliktais. Pvz. f. „Misery“ (šito nemačiau)
Pragma (pragmatiška meilė) — partnerystė remiantis protu pagal praktiškus ir racionalius
kriterijus, kur abiems būtų naudos. Pvz. f. „Ordinary People“ (irgi nematytas)
Agapē (altruistinė meilė) — nesavininkiška ir nesavanaudiška dvasinga meilė. Pvz. f. „Forrest
Gump“.
Storge (partneriška meilė) — prieraiši lėtai besivystanti meilė pagrįsta panašumais ir draugyste.
Pvz. f. „When Harry Met Sally…“
Klaidas ir Suzana Hendrik ištyrė, kad vyrų meilė dažniausiai būna žaidybinė ar egoistinė, o moterų –
partneriška ar pragmatiška. Žmogus dažniausiai kitame žmoguje ieško tokios pačios spalvos meilės.
Jei pora tai atranda vienas kitame, tuomet jų tarpusavio ryšys daug stipresnis. Aš paminėtąjį spalvų
sąrašėlį išdėliojau savo prioritetų tvarka.
Bet kaip čia ką beklasifikuotum, kiekvienas atvejis yra unikalus. Va ir pats dabar jaučiuos įsimylėjęs.
Ir neįsprausit manęs į jokius rėmus! Linksmų švenčių net ir vienišiems žmogučiams, varvinantiems
akis prie kompo! Juk meilė tvyro ore.

http://aaiddennium.com/blog/2008/love-is/
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