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Â   MiÂ³oÂ¶Ã¦ 
 Â Â  MiÂ³oÂ¶Ã¦ jest procesem psycho-emocjonalnym, ktÃ³rego czynnoÂ¶ci myÂ¶lowo â€“ uczuciowe, sÂ±
bodÂ¼cem do powstawania bardzo silnych stanÃ³w emocjonalnych w czasie trwania zwiÂ±zku
przyczynowego.
 
 W tej definicji miÂ³oÂ¶ci ujÂ±Â³em cztery jej gÂ³Ã³wne aspekty:       proces psycho-emocjonalny     czynnoÂ¶ci
myÂ¶lowo â€“ uczuciowe     silne stany emocjonalne     czas trwania zwiÂ±zku przyczynowego.       Proces
psycho-emocjonalny: jest zbiorem dziaÂ³aÃ± myÂ¶lowych, werbalnych jak i pokazywanych wÂ³asnÂ± postawÂ±.
JakoÂ¶Ã¦ efektÃ³w, ktÃ³re czÂ³owiek moÂ¿e doznaÃ¦, na poziomie uczuÃ¦ i emocji, jest Â¶ciÂ¶le zaleÂ¿na od jego
predyspozycji naturalnych i nabytych. Naturalne otrzymujemy wraz z predyspozycjami psycho - genetycznymi. Nabyte z
kolei to efekt rozwoju Â¶wiadomoÂ¶ci, ktÃ³rej istotnym aspektem w tej kwestii jest osobowoÂ¶Ã¦.Â 
     Ludzie o rÃ³Â¿nych predyspozycjach, posiadajÂ± do dyspozycji Â¶rodowisko Â¿ycia, ktÃ³re w wiÃªkszym lub
mniejszym stopniu, pozwoli im, realizowaÃ¦ swoje uczucia i emocje.     CzynnoÂ¶ci myÂ¶lowo â€“ uczuciowe: tu
istotnÂ± rolÃª odgrywajÂ± wskazane wyÂ¿ej predyspozycje. GÂ³Ã³wnie w aspekcie myÂ¶lowym, gdzie czÂ³owiek
podejmuje decyzjÃª, Â¿e mu coÂ¶ siÃª podoba. W takim momencie, moÂ¿e rozpoczÂ±Ã¦ siÃª realizacja procesu
miÂ³oÂ¶ci, jednak do koÃ±cowego efektu droga jest jeszcze dÂ³uga. Musi byÃ¦ speÂ³nionych szereg warunkÃ³w. Bez
uwarunkowaÃ±, nie powstanie odpowiednio silne uczucie i nie wystÂ±pi efekt w postaci odpowiednio wysokiego stanu
emocjonalnego. 
     RealizujÂ±cy siÃª proces, w ktÃ³rym zabraknie silnie motywujÂ±cych warunkÃ³w, zakoÃ±czy siÃª dobrym
towarzystwem lub przyjaÂ¼niÂ± w przypadku, gdy adwersarzem bÃªdzie czÂ³owiek, a zainteresowaniem i pamiÃªciÂ±
w przypadku, gdy adwersarzem bÃªdzie istota, rzecz lub Â¶rodowisko. 
     Kiedy i jakich warunkÃ³w moÂ¿e zabraknÂ±Ã¦? 
     Pierwszy kontakt, moÂ¿e byÃ¦ spotÃªgowany chwilowym nastrojem, lub szczegÃ³lnymi okolicznoÂ¶ciami. Gdy
ochÂ³oniemy, lub, gdy szczegÃ³lne warunki przeminÂ±, okazaÃ¦ siÃª moÂ¿e, Â¿e warunki zwiÂ±zane z tÂ± sytuacjÂ±,
nie byÂ³y wystarczajÂ±co silne by podniecenie prowadziÂ³o nas do nastÃªpnego spotkania. WystÃªpuje tu pierwszy,
niezbÃªdny czynnik do podtrzymania procesu miÂ³oÂ¶ci, sÂ± nim warunki, jakie oferuje adwersarz. 
     Nikt nie moÂ¿e zakÂ³adaÃ¦, Â¿e jedno wydarzenie, ktÃ³re speÂ³nia odpowiednie warunki wystarczy, by caÂ³y
proces miÂ³oÂ¶ci rozwijaÂ³ siÃª prawidÂ³owo. WrÃªcz przeciwnie, moÂ¿e wystarczyÃ¦ brak jednego wydarzenia o
odpowiednim potencjale wystÃªpujÂ±cych warunkÃ³w do podtrzymania procesu, a proces miÂ³oÂ¶ci bÃªdzie
przerwany. KaÂ¿da ze stron, musi posiadaÃ¦ odpowiednie predyspozycje do wzajemnego tworzenia uczuÃ¦, ten
warunek jest niezbÃªdny. Jego realizacja zostanie speÂ³niona tylko w takiej sytuacji, gdy warunki, jakie wzajemnie sobie
okazujemy bÃªdÂ± wystarczajÂ±co atrakcyjne.     Silne stany emocjonalne: Do osiÂ±gania takich stanÃ³w emocji,
niezbÃªdne sÂ± silnie oddziaÂ³ujÂ±ce przyczyny, ktÃ³re wystÃªpujÂ± u adwersarza w postaci ciÂ±gle istniejÂ±cych
atrakcyjnych warunkÃ³w, z ktÃ³rych moÂ¿emy czerpaÃ¦ i nawzajem je oddawaÃ¦. Tylko zrÃ³wnowaÂ¿one dawanie i
odbieranie tego, co oferuje adwersarz, gwarantuje ciÂ±gÂ³e tworzenie siÃª silnych uczuÃ¦. Gdy, ktÃ³raÂ¶ strona
zmniejszy atrakcyjnoÂ¶Ã¦ oferowanych warunkÃ³w stan uczuÃ¦ i emocji opada, z czasem miÂ³oÂ¶Ã¦ wygasa.
MiÂ³oÂ¶Ã¦ bez odpowiednich warunkÃ³w nie istnieje.     Czas trwania zwiÂ±zku przyczynowego: Czas, jaki bÃªdzie
trwaÂ³a miÂ³oÂ¶Ã¦, jest uzaleÂ¿niony od tego, jak dÂ³ugo bÃªdÂ± wystÃªpowaÂ³y, atrakcyjne warunki przekazywane z
obu stron. Te niezbÃªdne do utrzymywania â€žognia miÂ³oÂ¶ciâ€• przyczyny, muszÂ± byÃ¦ zrÃ³wnowaÂ¿one i jeÂ¿eli
zabraknie ich, z ktÃ³rejÂ¶ strony â€žogieÃ± miÂ³oÂ¶ciâ€• wygasa.
     Tu naleÂ¿y zadaÃ¦ pytanie: w jaki sposÃ³b powstaje i utrzymuje aktywnoÂ¶Ã¦ â€žmiÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowaâ€•?  
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