Cele mai frumoase carti de dragoste
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O intrebare pe care o pun tot mai multe persoane celor ce citesc carti in ziua de azi este:
“De ce citesti?” Cand ai la indemana internet, retele de socializare, filme, emisiuni distractive si
alte metode de umplere a timpului liber, faptul ca mai exista persoane care prefera o carte in
detrimentul altor activitati ar trebui sa le dea motive serioase de introspectie celor care nu
citesc.
Daca doriti sa descoperiti pasiunea lecturii si sa intelegeti motivele pentru
care altii se bucura atat de mult de o carte buna, recomandabil este sa incepeti cu carti de
beletristica. Din randul acestui tip de carti, aveti o sansa in plus sa descoperiti savoarea lecturii
daca o sa optati pentru
cele mai frumoase carti de dragoste deoarece acest
tip de carti va fac sa va transpuneti intr-o povestea pe care o traiti intens datorita faptului ca va
stimuleaza imaginatia.

O carte buna te face sa zambesti, sa plangi, sa tresari, sa gandesti, sa simti, sa traiesti, iar mai
tarziu sa-ti amintesti. O astfel de carte te face sa calatoresti cu mintea si cu sufletul, sa fugi de
tine sau sa te regasesti, sa experimenezi mai multe vieti fara sa-ti parasesti propria viata.
Uneori, cand vei ajunge la cuvantul “sfarsit”, vei simti o tristete greu de descris in cuvinte pentru
ca te-ai implicat emotional atat de mult in continutul cartii incat vei simti totul ca traiesti o relatie
care tocmai s-a incheiat.

Uneori iti iei ramas bun de la cele mai frumoase carti de dragoste pe care le-ai citit,
imprumutandu-le altor persoane, iar cand le primesti inapoi, sentimentul e asemanator cu
regasirea unui prieten drag pe care crezi pentru o clipa ca l-ai pierdut. De aceea, dupa un timp
reiei din biblioteca o carte buna, care te-a uns la suflet, si o recitesti, uneori pentru n ori,
descoperind de fiecare data detalii care ti-au scapat la lectura anterioara.

Ar fi bine sa citim si-n spatiile publice deoarece unii oameni au incetat sa mai citeasca doar
pentru ca nu vad si pe altii citind. Omul e o fiinta sociala si copiaza comportamentele pe care le
observa in jurul lor. Cand cei care azi nu citesc vor vedea zi de zi oameni cu carti in mana sau
chiar citind, vom vedea si mai multe persoane in librarii cumparand carti. Puterea exemplului
este mai mare decat credem. Cititi, asadar, si nu va fie teama de cele mai frumoase carti de
dragoste.
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