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Milosc jest darem swiata, ktory nas otacza
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Â   MiÂ³oÂ¶Ã¦ jest darem Â¶wiata, ktÃ³ry nas otacza. 
 TÃª najwaÂ¿niejszÂ± dajÂ± nam ludzie, wspaniaÂ³Â± rÃ³wnieÂ¿ z natury bierzemy, sÂ± inne jeszcze miejsca i rzeczy,
gdzie miÂ³oÂ¶Ã¦ znaleÂ¼Ã¦ moÂ¿emy.
 
 CzÂ³owiek potrafi kochaÃ¦, gdy siÂ³ mu staje, powie pesymista, potrafi kochaÃ¦ zawsze powie optymista. Jest
czÂ³owiek istotÂ± szczegÃ³lnÂ±, gdzie miÂ³oÂ¶Ã¦ i rozum, nas z poÂ¶rÃ³d zwierzÂ±t wyrÃ³Â¿nia. Nasze cechy sÂ±
wielkie a i niewielkie byÃ¦ mogÂ±. ZdolnoÂ¶Ã¦ ta sama, co miÂ³oÂ¶Ã¦ wytworzy i rozum kieruje, naraz w upadek
czÂ³owieka zrzuca. Nie tylko jak zwierzÃª, czÂ³owiek byÃ¦ gorszy potrafi. Co wÃ³wczas swym przodkom odpowie?
 
 Jak te skrajnoÂ¶ci siÃª rodzÂ± w czÂ³owieku, co jest przyczynÂ± wzniosÂ³oÂ¶ci a co upadku jego. Morale i honor z
jednej a z drugiej nÃ³Â¿ w plecy, z zawiÂ¶ciÂ± godnÂ± bestii. Gdzie ten potencjaÂ³ siedzi w czÂ³owieku i co go budzi
do Â¿ycia. U jednych miÂ³oÂ¶Ã¦ i szczÃªÂ¶cie u innych zawiÂ¶Ã¦ i zemsta. Wachlarz jest wiÃªkszy niÂ¿ tÃªcza a
mieÂ¶ci siÃª caÂ³y w czÂ³owieku.
 
 Tak, czÂ³owiek jest wielki, nie szukaj wiÃªkszych, poszukaj siebie. Znajdziesz, gdy szczÃªÂ¶cie z miÂ³oÂ¶ci
osiÂ±gniesz. Nie szukaj wielkiej z razu miÂ³oÂ¶ci, poszukaj takiej, co blisko Ciebie. MoÂ¿e byÃ¦ maÂ³a, lecz
szczÃªÂ¶cie duÂ¿e z kaÂ¿dej miÂ³oÂ¶ci osiÂ±gniesz. Nie stawiaj wielkich wymagaÃ±, nie szukaj sobie rÃ³wnego,
poszukaj to, co juÂ¿ lubisz, ono ciebie nie zwiedzie. A szczÃªÂ¶cie jest dziwnym tworem z ziarenka maku, paÂ³ac
powstanie.
 
 Gdy bÃªdziesz szukaÃ¦ godnego siebie, na adwersarza w miÂ³oÂ¶ci, moÂ¿e nie starczyÃ¦ Ci cierpliwoÂ¶ci. CzÂ³owiek
czÂ³owiekowi wilkiem, nie tak jak wilki, tylko jak ludzie. WiÃªc bÂ±dÂ¼ ostroÂ¿ny by miÂ³oÂ¶Ã¦ w kÂ³y siÃª nie
przemieniÂ³a. Proste jest wyjÂ¶cie, Â¿Â±daj od siebie a partnerowi szczÃªÂ¶cie pokazuj. Wygrasz kaÂ¿dÂ± bataliÃª
emocjonalnÂ±, nawet, gdy Â¿ycie chciaÂ³o inaczej. Lecz jak na kaÂ¿dej wojnie i na tej, siÂ³y zgromadziÃ¦ musisz
olbrzymie. KaÂ¿dy wysiÂ³ek siÃª tu opÂ³aci, jednak pamiÃªtaj, Â¿Â±daj od siebie.
 
 Nie daj siÃª ponieÂ¶Ã¦ w wir namiÃªtnoÂ¶ci, nim czas miÂ³oÂ¶ci nastanie. ZauÂ³ek Â¶lepy nie jest przyjemny i zawsze
do tyÂ³u idziesz. Tu jest czas prÃ³by i czas charakteru, jednym zwyciÃªÂ¿ysz, Â¿Â±daj od siebie. Szukasz pomocy,
znajdziesz jÂ± tam, gdzie jest wielkoÂ¶Ã¦ w sobie. I nie mÃ³w nikomu a nawet sobie, Â¿e wielkoÂ¶Ã¦ jest wszÃªdzie,
tylko nie w tobie. Nie daj siÃª z prochem zrÃ³wnaÃ¦, nie daj siÃª zakuÃ¦ w pokorÃª. BÂ±dÂ¼ rÃ³wny sobie i rÃ³wny
Bogu, a bÃªdziesz rÃ³wny bliÂ¼niemu.
 
 Teraz poszukaj Â¼rÃ³dÂ³a miÂ³oÂ¶ci, bÃªdzie na pewno Â¼rÃ³dÂ³em radoÂ¶ci. Tylko ostroÂ¿nie, maÂ³e
Â¼rÃ³deÂ³ko, nie zaraz krynicÃª caÂ³Â±. Bo znÃ³w utoniesz, zanim dobrze popÂ³yniesz. Jak juÂ¿ nauczysz siÃª,
smaku miÂ³oÂ¶ci i Â¿ycia na progu szczÃªÂ¶cia, wtedy podejmij kroki, godne twojej wielkoÂ¶ci. BÃªdziesz z
partnerem, partnerem bÃªdÂ±c a nie ofiarÂ± miÂ³oÂ¶ci. Nie musisz wielu warunkÃ³w stawiaÃ¦, wystarczy jeden,
Â¿Â±daj od siebie, drugiemu szczÃªÂ¶cie pokazuj.
 
 Jedyna droga, na szczyty szczÃªÂ¶cia, druga jest do otchÂ³ani. JeÂ¿eli wielkoÂ¶Ã¦ chcesz zdobyÃ¦ siÂ³Â±, to jak
odnajdziesz miÂ³oÂ¶Ã¦. I nawet wtedy, gdy bÃªdziesz gÃ³rÂ±, to szczÃªÂ¶cie bÃªdzie na dole. Co pokazujesz i co
dostajesz, czy tylko â€žwilczeâ€• prawo. Na ile siÂ³y starczy w tej walce i co po niej zostaje, szczÃªÂ¶cie czy zgliszcza.
Wszystko jest proste, wystarczy tylko Â¿Â±daÃ¦ od siebie a nie od innych.
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