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Â   MiÂ³oÂ¶Ã¦ warunkowa i miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa. 
 Â Â  Stan zakochania bez wzajemnoÂ¶ci, moÂ¿e byÃ¦ uznany za miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowÂ±. Brak zwrotu, czyli
okazywania postawy odpowiedniej do przekazywanych wartoÂ¶ci myÂ¶lowo â€“ uczuciowych, spowoduje wygasanie
â€žognia miÂ³oÂ¶ciâ€•. W zaleÂ¿noÂ¶ci od potencjalnych moÂ¿liwoÂ¶ci dawania bez zwrotu, ten czas moÂ¿e byÃ¦
dÂ³uÂ¿szy lub krÃ³tszy, lecz zawsze siÃª skoÃ±czy. W efekcie, po takim doÂ¶wiadczeniu, stan psycho-emocjonalny
czÂ³owieka bÃªdzie gorszy, niÂ¿ byÂ³ przed tym doÂ¶wiadczeniem.
 Â Â  W procesie miÂ³oÂ¶ci bezwarunkowej, efekt emocjonalny bÃªdzie siÃª zmniejszaÂ³ z czasem trwania uczucia bez
wzajemnoÂ¶ci. W zamian powstanÂ±, Â¿al i smutek, niekorzystne stany uczuciowe, ktÃ³re sÂ± naturalnymi efektami
zawodu uczuciowego.
 Â Â  â€žMiÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowaâ€•, jest procesem uczuciowym, ktÃ³ry nie posiada Â¼rÃ³dÂ³a do powstawania
zwrotu okazywanych uczuÃ¦, nie moÂ¿e byÃ¦ w Â¿adnym przypadku okreÂ¶lana mianem miÂ³oÂ¶ci. MiÂ³oÂ¶ciÂ± jest
taka forma postÃªpowania, w ktÃ³rej, dwie strony majÂ± coÂ¶ do zaoferowania.
 Â Â  W systemach uczuciowych i emocjonalnych czÂ³owieka, nie istniejÂ± mechanizmy, ktÃ³re bez wymiany
wartoÂ¶ci, mogÂ± aktywowaÃ¦ procesy wytwarzajÂ±ce pozytywne stany emocjonalnie.
 Â  Â 
 Â Â  W tym miejscu muszÃª wyjaÂ¶niÃ¦ istotÃª mechanizmÃ³w sÂ³uÂ¿Â±cych do tworzenia siÃª uczuÃ¦ i emocji u
czÂ³owieka. Efektem dziaÂ³ania tych mechanizmÃ³w, sÂ± nieustannie powstajÂ±ce stany uczuciowe lub emocjonalne.
Istnienie efektu Â¶wiadczy, Â¿e istnieje jakiÂ¶ stan. KaÂ¿dy stan, musi posiadaÃ¦ okreÂ¶lone wÂ³aÂ¶ciwoÂ¶ci, te z
kolei mÃ³wiÂ± o jego charakterze fizycznym.
 Â Â  Zgodnie z zasadÂ±, ktÃ³ra mÃ³wi o istnieniu, wszystko, co istnieje charakteryzuje siÃª jakimÂ¶ stanem. W
procesie powstawania, twÃ³r osiÂ±ga kolejne stadia rozwoju, posiadajÂ±ce okreÂ¶lonÂ± formÃª i masÃª. NaleÂ¿y
przyjÂ±Ã¦, Â¿e emocje jako efekt procesu uczuciowego, powstajÂ±c jako stan, uzyskujÂ± formÃª i masÃª. Do
powstawania emocji, niezbÃªdny jest odpowiedni mechanizm, ktÃ³ry z przyczyny oddziaÂ³ywania procesu uczuciowego,
wytworzy stan emocjonalny.
 
 Â Â  W Â¿adnym przypadku, nie moÂ¿na zaÂ³oÂ¿yÃ¦ twierdzenia, ktÃ³re oddziela stany emocjonalne od miÂ³oÂ¶ci. W
trakcie wystÃªpowania procesu uczuciowego, powstajÂ± efekty w postaci stanÃ³w emocjonalnych. MiÂ³oÂ¶Ã¦ jako
zbiÃ³r procesÃ³w uczuciowych, jest przyczynÂ± do powstawania wielu efektÃ³w emocjonalnych. 
 Â Â  Stany emocji, ktÃ³re sÂ± efektem wynikajÂ±cym z miÂ³oÂ¶ci, sÂ± w peÂ³ni uzaleÂ¿nione od jakoÂ¶ci warunkÃ³w,
jakie okreÂ¶lajÂ± postawÃª adwersarza. JeÂ¿eli proces uczuciowy jest jednostronny, â€žmiÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowaâ€•,
brak adwersarza, to w takiej sytuacji, nie moÂ¿e wystÂ±piÃ¦ zwrot wynikajÂ±cy z okazywanych uczuÃ¦. Z czasem w
przypadku â€žmiÂ³oÂ¶ci bezwarunkowejâ€•, okazywanie uczuÃ¦ bÃªdzie coraz sÂ³absze, aÂ¿ w koÃ±cu zaniknie.
Efekty emocjonalne, w procesie miÂ³oÂ¶ci bezwarunkowej, bÃªdÂ± powstawaÂ³y proporcjonalnie do stanu uczuÃ¦,
ktÃ³ry bÃªdzie coraz sÂ³abszy aÂ¿ caÂ³kowicie zaniknie.
 
 Â Â  Bardzo waÂ¿ne jest zrozumienie istoty dziaÂ³ania procesÃ³w uczuciowych i powstawania stanÃ³w
emocjonalnych. Efekty emocjonalne u czÂ³owieka powstajÂ± tylko i wyÂ³Â±cznie podczas dziaÂ³ania, wÂ³asnych
stanÃ³w uczuciowych. Jednak ich motorem jest zachowanie partnera, stany uczuciowe wystÃªpujÂ±ce u partnera,
muszÂ± byÃ¦ objawione jego postawÂ±. Brak aktywnej postawy w zachowaniu adwersarza, nie rÃ³wnowaÂ¿y
okazywanych stanÃ³w uczuciowych. Tylko zwrot w postaci odpowiedniego zachowania partnera, zrÃ³wnowaÂ¿y nam,
okazywane mu, nasze uczucia. Taki zwrot jest motorem do aktywnego dziaÂ³ania naszego procesu uczuciowego i
powstawania odpowiednich stanÃ³w emocjonalnych. SÂ± to niezbÃªdne warunki do zaistnienia miÂ³oÂ¶ci.
 Â Â  MiÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa, jest iluzjÂ± bez wartoÂ¶ci dla czÂ³owieka, ktÃ³ry z natury nie moÂ¿e Â¿yÃ¦ bez
uczuÃ¦ i emocji. Jej idea, musiaÂ³a powstaÃ¦ w Â¶rodowisku wrogim czÂ³owiekowi a w szczegÃ³lnoÂ¶ci czÂ³owiekowi,
ktÃ³rego celem Â¿ycia jest speÂ³nianie potrzeb Boga. SpeÂ³nianie takich potrzeb, ktÃ³re wynikajÂ± z Â¿ycia w
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szczÃªÂ¶ciu i miÂ³oÂ¶ci.
 Â Â  Te osoby, ktÃ³re propagujÂ± miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowÂ±, nie rozumiejÂ± istoty dziaÂ³ania procesÃ³w uczuÃ¦ i
miÂ³oÂ¶ci. Nie rozumiejÂ±, Â¿e potrzeby Boga i potrzeby czÂ³owieka, bÃªdÂ± zrealizowane tylko w trakcie Â¿ycia, w
ktÃ³rym wystÃªpuje miÂ³oÂ¶Ã¦ warunkowa. Skala osiÂ±gniÃªÃ¦ czÂ³owieka na tym polu, jest Â¶ciÂ¶le zaleÂ¿na, od
wystarczajÂ±co dÂ³ugiego czasu wystÃªpowania miÂ³oÂ¶ci warunkowej i rÃ³wnie warunkowych procesÃ³w
uczuciowych. JeÂ¿eli takie stany wystÃªpujÂ±, czÂ³owiek jest odporny na wszelkie zÂ³o i niedostÃªpny dla ciemnej
strony Â¿ycia. Jest wzorem i przyjacielem, nie szuka pomocy i nie obciÂ±Â¿a innych swymi problemami.
 Â Â  MiÂ³oÂ¶Ã¦ warunkowa, jest niezbÃªdnym elementem w Â¿yciu czÂ³owieka a miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa, moÂ¿e
wypaliÃ¦ uczucia czÂ³owieka do cna.
 
 Â©Â Struski Andrzej de Merowing.
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