
Любовта, Приятелството и Доверието
 Имало едно 
време трима 
верни и 
неразделни 
другари. Казвали 
се Любов, 
Приятелство и 
Доверие... Когато 
били тримата 
заедно, всичко 
било прекрасно. И 
така било, докато 
не се наложило 
един ден Любовта 
да замине по 
работа. Нямало 
как, дългът я 
зовял. Но преди 
да се раздели с 
приятелите си, 
тя ги уверила: 
- Когато ви 
домъчнее много 
за мен, потърсете 
ме, аз няма да 
съм чак толкова 
далече.   Там 
където видите 
някоя двойка 
да се гледа с 
желание и копнеж 
в очите, знайте, че 
там ще съм и аз – 
рекла Любовта и 
тръгнала... 
- Е щом е така, 
добре ще е и аз 

да поема към 
моите задължения 
– казало 
след малко  
Приятелството 
на Доверието. 
– Но ти не се 
притеснявай, 
когато имаш 

нужда от мен, 
лесно ще ме 
намериш. Там 
където видиш 
двама човека, 
които и в плача, 
и в смеха си са 
заедно, знай че с 
тях съм и аз... 

Доверието 
отворило уста 
и понечило да 
каже нещо на 
сбогуване, но... 
Приятелството 
вече си било 
тръгнало, без да 
чуе последните 
думи на другаря 
си. И заминало 
надалече... 
 Тогава 
Доверието,  
останало съвсем 
само, тихичко 
прошепнало 
сякаш повече на 
себе си: 
- Мен веднъж 
загубите ли ме, 
повече не можете 
да ме намерите.
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висшето чувство, което 
някой може да изпита. 
 Когато наистина 
човек обича някого, 
той е готов да направи 
всичко за него. 
 Тя отваря сърцето 
и душата на човека, 
прави го по-добър, 
по-милосърден, по-
състрадателен.  
  Любовта се старае 

да изкорени злото от 
човешката душа. 
 Тя побеждава гнева, 
омразата и завистта. 
 Тя кара човека да 
върши само добро.

             •••
 Любов е да раздаваш 
душата си без жал и 
мигом да забравяш 
кому какво си дал.

Ако искате да получите любов, 
просто трябва да подарите любов! 

      Алекса Георгиева

  Любовта е смисъл 
на живота ни. Тя е 
нещо изключително, 
нещо красиво, нещо 
различно. 
 Любовта е нещото, 
което ти дава сили да 
живееш и да се бориш 
със зъби и нокти за 
онова, което обичаш.

 Любовта е способна да 
променя  настроението 
ни, да ни кара да 
вярваме, че можем да 
променим живота си.
   Магията на любовта 
оцветява света и му 
дарява онази топлота, 
която седи в сърцата 
ни цял живот, която ни 
кара да живеем.
 Любовта е най-

   
Единственият начин да имаш приятели, е да бъдеш приятел

● За да обичате 
когото и да е, първо 
се научете да го 
уважавате.
● Колкото повече 
любов дарявате, 
толкова повече ще 
получите.
●За да намериш 
истинската любов, 
трябва като начало 
да намериш 
истински приятел.
● Ако искаш да се 
научиш да обичаш, 
първо трябва 
да се научиш да 
прощаваш и да 
се освобождаваш 
от стари обиди, 
печал, страх, 
предубеждения и 
уговорки.
●Когато се научим 
да общуваме 
открито и честно, 
животът се 
променя.

● Дайте на хората 
да разберат, че ги 
обичате и цените.
●Не пропускайте 
никога 
възможността да 
похвалите някого.
● Винаги се  
разделяйте с любов 
с този, когото 
обичате.
● Чувствата 
поддържат огъня 
на любовта и не 
й дават да угасне. 
Силните чувства 
на любовта се 
характеризират с 
дълбока преданост, 
ентусиазъм, 
интерес и радостно 
вълнение.
● Чувствата може 
да се разгарят, 
пресъздавайки се 
минали ситуации, 
когато те се били 
по-силни.

● Спонтанността 
и изненадите 
пораждат 
съответните 
чувства.
●Доверието е 
жизнено важно 
за любовта. Без 
него единият става 
подозрителен, 
тревожен и 
изпълнен с 
опасения, а 
другият се чувства 
в емоционален 

капан, струва му се, 
че не може да диша 
свободно.
● Не е възможно 
да обичаш някого в 
действителност, ако 
не му се доверяваш 
напълно.
● Един от начините 
да решиш дали 
някой ти подхожда 
е да се попиташ: 
„Доверявам ли му 
се напълно и без 
никакви уговорки?“
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Влюбване при 
тийнейджърите

 В началото на 
тийнейджърството 
това е по-скоро 
мода. Имайки си 
гаджета, децата 
подхранват 
авторитета и 
самочувствието 
си пред другите. 
Първите двойки 
в училище 
обикновено се 
наблюдават с голям 
интерес и респект 

от останалите.
 Приятелите на 
момчето му се 
подиграват, но това 
не е от злобните 
и болезнени 
подигравки и е 
временно явление. 
 В същото това 
време момичетата 
пък тайничко 
завиждат и си 
мечтаят да им се 
случи същото. 
 Съвсем скоро 
истерията по 
намиране на гадже
е обхванала всички 

и всеки е с някого.  
 Чудят се и се 
тревожат за какво 
да си говорят, как 
изглеждат, започва 
трескаво купуване 
на дрехи, 
грим и парфюми. 

 Започват да летят 
безброй бележчици 
в час, 
в които се 
дискутира всичко, 
което вълнува 
децата на тази 
възраст. 

 Влюбване 
в  началните 

класове
 

Малкият и прям 
човек, който 
смело е заявявал: 
“Обичам те”, 
вече се е изпарил 
някъде. Малките 
момченца скубят, 
щипят и дразнят 
момичетата, гонят 
се и се закачат. 

Момичетата пък 
гледат с насмешка, 
опитвайки се да 
скрият чувствата си 
зад равнодушие. На 
тази възраст можем 
да наблюдаваме 
първите признаци 
на срама - 
изчервяване, 
притеснение, 
когато се говори, 
свеждане на поглед, 
подсмихване и т.н.

                       Редактор:
 Силвия Костадинова -
учител по БЕЛ в 4.ОУ

На някои хора 
им пука твърде 

много. Мисля, че се 
нарича ЛЮБОВ.

          
            Мечо Пух

Любовта е като 
пясъчен часовник - 
пълни сърцето, но 
изпразва главата.

•

Някъде има някой, 
който мечтае за твоята 

усмивка и в твоето 
присъствие открива 

смисъла на живота си, 
така че, когато си сам, 

помни това - някой, 
някъде мисли за теб.
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