
MILOsc w MALZErdsTwlE
Drogi i rozdro2a milosci



Katecheza 2

Ojcze nieskohczenie dobry!

DziQkujemy, Ze§ nam pozwolil sis odnalez6.
DziQkujemy Ci za laskQ naszego porozumienia
I za milo§6 wzbudzona w naszych sercach.
Ty§ nas szykowal Panie, do tej chwili, od poczQcia.
Ty§ nas formowal, Zeby§my rozmilowali sic w sobie
I prowadziles za rQkQ, bysmy nie mogli sic rozmi-
na6.
DziQkujemy Ci Panic za Twoja Opatrzno56, za to,
Ze ustawicznie czuwasz nad nami ...
Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

Przygotowuj emy siQ do malzeristwa sakramentalnego -a wiQc
nierozerwalnego -warto wiQc zastanowi6 sic, j aka di.oga w tym
malzehstwie mamy is6, by byla to droga milo§ci, prowadzapa do
tiwalego, szczQsliwego Zycia.

1.  Malzehstwo najbardziej wymagajaca relacja
miedzyosobowa

Ze wszystkich relacj i miQdzyosobowych malzehstwo najdhi-
Zej trwa -dzieci sa z rodzicami kr6cej , podobnie kr6tkotrwale sa
relacje kolezehskie, w pracy, a czasami i przyjacielskie. Co robi-
my, aby sprosta6 temu wyzwaniu? Czy rozmawiamy ze sobq o
tym, co dla ciebie znaczy milo§6, czym dla ciebie jest malzeh-
stwo? Czy wymieniamy opinie? Dyskutujemy ze soba? Czytamy
cos na ten temat?
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DziQkowalismy przed chwila Bogu za to, Ze pozwolil, by§my
sis odnalezli; za to, Ze w naszych sercach umie§cil zalazek milo-
§ci.

Jestesmy zatem w posiadaniu ogromnego daru ~ daru milo-
Sci. Przyjmujemy go od tej drugiej osoby i sami wjej rQce sklada-
my naszamilos6. Co z tym darem dalej sic stanie -co z nim oboje
zrobimy? A tak naprawde, to czym wla§ciwie jest milo§6 malzeri-
ska? Czy r6Zni sic od innych milosci?

2.  Stworzeni z milo§ci i do milo§ci

Stw6rca wpisal w nature ludzkq pragnienie milosci, ale takze i
zdolnos6 milowania. Od poczecia do L€mierci kazdy czlowiek jest
glodny kochania -pragnie bye przez kogos kochany, a ci, kt6rzy
poznali smak kochania drugiego czlowieka, pragna takze obdarza6
swoja miloscia. Rodzinajest ta wsp6lnota, gdzie zaspokajamy nasz
916d milosci. Powinna bye ! Je§li tak nie bylo w mojej rodzinie, musze
to zmieni6 -w tej , kt6ra teraz bQde twoi-zyl tak wlasnie bQdzie.

Slyszymy czasem takie cyniczne przestrogi: nie rna milo§ci,
milo§6 przemija itp. Oczywi§cie my w to nie wierzymy, gdyz ina-
czej nie bylo by nas tutaj ! Dlaczego padaja takie gorzkie slowa?
Czy czasem ludzie nie myla sic i biora za miloL¢6 to` co nia nie jest
inatymkluchymfimdamenciech6abudowa6swojaprzyszlos6?

Michel Quist -francuski my§liciel i dzialacz wsp6lnotowy -
m6wi nam, Ze „kocha6 to nie znaczy:

-  wzrusza6 sie kim§
- poddawa6 mu sic
- podziwia6
- pozada6
- pra8na€
-chcie6 posias6,

to sa tylko §rodki, kt6re daje nam Pan, aby pom6c zapomnie€
o sobie i doprowadzi6 do milosci". I

I   Michel Quist, A4locJ/z.fwcz /. cz);/7, Warszawa  1984, str. 283
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Czy rzeczywi§cie nie zdarza siQ czasem tak, Ze ludzie biorq
za milos6 pozqdanie, podziw, fascynacjQ -zakochanie? 1 potem
gdy te uczucia minQly stwierdzaja, Ze milos6 przeminQla.

Trzeba umie6 to rozr6Zni6, wiedzie6, 2e zakochanie --to piQk-
ne uczucie -pojawiajape sis nagle i z ogromna sila -rzeczywi-
§cie przemija. Ale poniewa2jest tak wspaniale, chcialoby siQ, by
trwalo wiecznie. Z tym samym czlowiekiem sis nie da! Stqd po-
kusa, aby poszuka6 nowego obiektu fascynacji, wzruszenia, po-
Zadania. Tak mo2na przej§6 przez care Zycie i nie „spotka6" praw-
dziwej milo§ci, Zyjap najpierw wielkimi uniesieniami, a potem
Zalemigorycza,ZetowszystkojuzsiQskoriczylo...izostalapust-
ka.

Jestidnigamo2liwos6-ta,kt6ramywybierzemy:przeksztal-
ca6 zakochanie w milo§6. Bo milo§6, kt6ra rna bye fundamentem
naszego malzehstwa i I-odziny, i kt6rq,przeciez pi.zyrzekamy so-
bie w slowach wypowiadanych podczas ceremonii sakramentu
malzefistwa -jest cieapliwa, wiema, nie szuka swego, nie unosi
sis gniewem, nigdy nie ustaje... Taka, jak w Hymnie o Milo§ci
§w. Pawla (1  Kor.13).

3. Czym jest milo§6

AmerykahskipsychiatradrSullivanstosujetakadefinicjQmi-
Ioici:

„Gdy zadowolenie, bez;pieczeitstwo i roz:w6j drug_iej o_sopy
stajq:siedlaciebier6wniewaine,jaktwojeyyl_?s_nezcidowolenie,
beapieczeitstwoirozw6j,wtedyjesttomit?56".2

W praktyce oznacza to, Ze jestem got6w pozby6 sis wlasnej
wygody, odda6 sw6j czas, a nawet narazi6 swoje bezpieczehstwo,
aby zapewni6 rozw6j , zadowolenie i bezpieczefistwo drugiej oso-
by. Autor zastrzega sic wprawdzie, Zejest to tylko definicja robo-
cza, gdyz milo§6 jest o wiele bardziej zlozona.

ZakochanieposiadaogromnadynamikQ~mozeby6motorem,

2  Jolm Powell, /czk kocfecIC j. dy£ A'ocfeczny77c, Pelplin  1990, str. 55
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kt6ry napQdza nasze wysilki w budowaniu milo§ci. Zawsze jed-
naksatowysilki-kazdegodniaodnowa,muszQstawia6tQdruga
osobQ w centrum. Podczas gdy zakochanie stawia w centrum ninie
samego -nawet wtedy, gdyjestem o cjebje zazdrosny, o kazda
chwilQ, kt6rej nie spQdzasz ze mna. . . mysIQ, jak bardzo ciebie mi
brak, a wiQc mysIQ o sobie, o swoim szczQ§ciu, czy pi-zyjemno-
Sci.

Kiedys do swego proboszcza przyszla dziewczyna, kt6ra ka-
plan znal od dziecka. Przyszla i pyta -proszQ ksiQdza, wychodzQ
za maz, kocham go, ale tak do kohca niejestem pewna, czy bQd€ z
nim szczQsliwa. Stary kaplan zadumal siQ i po chwili odpowiedzial:
my§lQ, Ze nie bQdziesz. Dlaczego? - zapytala zdumiona tym kate-
gorycznym stwiei-dzeniem ksiQdza. Bo widzisz moj a di-oga, odpo-
wiedzialbym,2ebedzieszznimszczQL¢liwaw6wczas,gdybytwoje
pytanie brzmialo: czy on bQdzie ze mna szcz€Sliwy?

Milo§6 bowiem to okreslona moja postawa -poszukujaca
dobra tego, kt6rego kocham, anga2ujapa m6j rozum, wole i dzia-
Ianie na rzecz kochanej przeze mnie osoby. Role pomocniczq w
formowaniutejpostawypeiniamojezmysfy,oddziahijacenauczu-
cia. Tworzywem do „przetwarzania" j est zakochanie, fascynacj a.
ChcQ, by§ Ty byl szczQsliwy i o to siQ staram. Tojest moja decyzja
podjQta w spos6b wolny i §wiadomy! Oczekuj€ takiej samej po-
stawy od ciebie -wszak oboj e przysiegalismy sobie mi.Io§6. . .

Twierdzisie,Zezdolno§6kochanianabywadzieckodolattrzech,
jeslijestotaczanemiloscia.Jestwtymwieleprawdy.Alecoztymi.
kt6rzy tej milo§ci w6wczas nie zaznali? Czy oni nie potrafia ko-
cha6?Majatakzeszanse,cho6pewniewiQcejmuszanadsobapo-
pracowa6.Kazdyprzeciezmawohaawol€ksztaltowaniasiebietak,
jakchce-ulegariatakim,czyinnymwzorcom.Todrogasamowy-
chowania.PatrzQnainnychijesliichpodziwiain,pragnQpostepo-
wa6 podobnie. Kazdy wiQc moze nauczy6 sis dawa6 siebie. kocha¢
dlugiego.

John Powell w swojej ksiazce „Jak kocha6 i bye kochanym"
keeslap bardziej zlozony obraz milo§ci wymienia kilkajej cech.
Zaznacza, Ze milo§6 nie jest uczuciem, jest wyborem i zobo-
wiazaniem, bezwarunkowa akceptacja, §wiadoma decyzja,
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rado§cia dawania siebie, afirmacje drugiej osoby (a nie za-
wlaszczeniem), jest „stawka" na care Zycie.3

Czasem slyszymy, Ze milo§6 to dawanie siebie. Ot6Z to nie
jest cala prawda.  Bo milo§6 to takze branie.  MuszQ brae -od
Ciebie -Twoja milo§6, aby stawa6 sic nia bogatszy i m6c Tobie
wiQcej dawa6! Kto nauczyl siQ dawa6 siebie -wie, jaka to moze
by6rado§cia!Niepr6bujemywtedysporzqdza6bilansu,bonieda
sic to tak oceni6 ile ja wziQlam, a ile Ty... Wystarczy mi tyle ile
otrzymalam i to, Ze mam z czego dawa6.

Bezwarunkowa akceptacja osoby, kt6ra kocham oznacza,
Ze nie stawiam Zadnych warunk6w, wymagari, kt6re musisz spel-
ni6, by zasfu2y6 na moja milos6. Nie musisz niczym p±aci6 za to.
Ze ciQ kocham. Tylko taka moja milo§6 stworzy warunki dla two-
jego rozwoju, czy nawet twojej przemiany -i przy okazji moze
takze sp\einienia moich, wobec ciebie, oczekiwafi?

Afirmacja drugiej osoby to uszanowaniejej wolno§ci do po-
siadania wlasnych uczu6, my§1i, czy decyzji. Milos6 afirmujapa
nie zniewala, nie manipuluje druga osoba, ale pozwalajej docho-
dzi6 do pelni Zycia, stosownie dojej zdolnosci, wyzwala tkwiape
w niej mozliwo§ci rozwoju.

Milos6 to takze zobowiazanie -do odczytywania potrzeb tego
drugiego, do kierowania moim sercem. by moja milo§6 sis rozwi-
jala, Do unikania kontakt6w, czy os6b, kiedy mozna przewidzie6
naruszenie naszej wsp61noty malzefiskiej (podlegamy przeciez
nadal urokom os6b trzecich plci odmiennej !), do wzajemnej po-
mocy-takwobowiazkach,jakiwpracywewnQtrznejnadsoba,
do wyrozumialosci wzglQdem slabo§ci tego dmgiego -je§1i nie
jest ona zlem. Wreszcie do przebaczania i wzajemnej pomocy,
gdy kt6re§ z nas upadnie.

Aby wej§6 w glQboki, osobowy kontakt ze mna, musisz wie-
dzie6,Zemojamilos6niejestobwarowanawarunkami,czyjakims
punktem granicznym, Ze rna charakter staly i i est stawka na care
Zycie. Jesli m6wiQ, Ze kocham ciebie, a moja milos6 jest bezwa-
runkowa, to musi oznacza6, Ze jest ona wieczna!

3  Por. tamze, str. 55
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4. Charakter i godno§6 milo5ci malzehskiej

Kazda milo§6 poczatek sw6j czerpie z najwy2szego Zr6dla ~
z Boga, kt6ryjest Miloscia. Milos6 mal2ehskajestjednak milo-
Scia szczeg6lna. Nie rna tu wiQz6w krwi, Zadnego pokrewieri-
stwa. Dwoje dotqd obcych ludzi spotyka sis i po pewnym czasie
stwierdza, Ze jest mi€dzy nimi cos, co sprawia, 2e wydaje im sit,
jakby znali sic od wiek6w. . .I tych dwoje postanawiajuz nigdy nie
rozstawa6 siQ, by6 ze sobqna dobre i na zle. Bye ze sobqtak blisko
i tak intymnie, jak nigdy dotad z nikim sic nie bylo...M6wiq, Ze
kochajajedno drugie. Ale inaczej ni2 mamQ i tats, brata, czy sio-
StrQ.

Jakie zatem cechy wyi-62niajq milo§6 mal2eriska od innych
milo§ci? Maciel-zyhskiej, braterskiej itp. Oki-e§lilje papiez Pawel
VI w encyklice Humanae vitae. Ot62 nasza milos6 malzeriska
powirmaby6:

-  prawdziwie ludzka, pelna, wierna, wylaczna, plodna
Wierna i wylaczna. Najpierw zatrzymam sic nad tymi dwie-

rna cechami. Mozna tu dostrzec pewna analogiQ mifdzy miloscia
czlowieka do Boga a milosciamalzonk6w do siebie. Wszak to wla-
§nie wiemej i wylapznej milosci oczelouje 86g od czlowieka, kiedy
rhorw.1.. bedz;iesz mitowal Pana Bogu swego calym serceni,, I;e wsayst-
fag.cfo sz.4 c#Z¢ d#sz¢ ~ to milo§6 wierna. I m6wi 86g jeszcze: #z.Lp
bedziesz mial Bog6w cudz.ych przede mnq: -to Tnlho§6 wylayc;z:nraL.
Jak wielka 1.anga zostala nadana naszej milo§ci ! Takie same atrybu-
ty przysfuguja milo§ci Boga i wsp6'hnalzonka !

Pelna. Oznacza to samo, co bezwalunkowa -nie wanmkuje-
my naszej milosci, nie kochamy kogos ze wzgledu na to. co od
niego otrzymujemy, ale kochamy go dla niego samego.

Plodna. Szczytem milo§ci malzehskiej , jej ukoronowaniem.
jest akt seksualny. Jego istotajest przekazywanie Zycia, zrodze-
nie potomstwa. Choc nie kazdy aktjest plodny fizycznie i nie przy-
nosi owocu w postaci poczQtego dziecka, to jednak spelniany w
malzehstwie, bQdzie zawsze potencjalnie plodny duchowo przez
to, Ze sprzyja poglQbieniu milosci malzonk6w ~ przyszlych lub
terazniejszych rodzic6w. Mamy wiec plodno§6 malzehska -i to
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poprzez nia, dziQki niej, jeste§my wlapzani w stwarzanie czlo-
wieka ~ zapraszani do wsp6Idzialania z samym Stw6rca!

5. Akt seksualny prawdziwie ludzki

Milos61udzkajestjednocze§nie milo§cia duchowa i zmyslo-
waL. Dotykamy tu znowu najbardziej intymnego cliaraktem milo-
Sci malzehskiej ~ aktu milosnego. Wyra2a on nasze bezgraniczne
zawierzenie wsp61malzonkowi, j est dope±nieniem daru skladane-
go z samego siebie -dai-em ducha i ciala. Wszakjestesmy istota-
mi cielesno-duchowymi i nie rna innej mozliwo§ci darowania sie-
bie, jak na tych obydw+I plaszczyznach. Trzeba zwr6ci6 uwagQ
na postQpujapa dzi§ deprecjacjf tego daru. kt6ry gdy spelniany
jest poza malzehstwem, bywa okaleczany, okrojony z tego ele-
mentu duchowego -chb6 nie do kohcajego pozbawiony. Przezy-
wanie aktu seksualnego poza stalym zwiazkiem mi±osci powodu-
je  zepchniQcie  pl-ze2ycia  duchowego  gIQboko  do  poklad6w
pod§wiadomo§ci. Staje sic onjakby tylko prze2yciem cielesnym,
pi-zyjemnoscia fizyczna. Czego§ tu brakuje -przezywania tego
wydarzenia w pelni takze w sferze ducha. Ale tego wla§nie sis
boimy, nie chcemy tego wj akim§ przypadkowym zwiazku, kt6ry
moze sic za chwilQ rozpa§6. Wolimy wylapzy6 tQ nasza sfere prze-
Zy6. Mamy wiQc tylko namiastkQ tego, co moze bye naszym udzia-
1em. Nie doznajemy pelni rado§ci i satysfakcji. Cytowanyju2 dzi-
siaj  Michel  Quist  zwraca uwagQ na r62nice  w przezywaniu
przyjemno§ci i I.ado§ci. M6wi bowiem, Ze przyjemnos6 to prze-
Zycie ciala, kt6i-e mijajap szybko, rodzi pragnienie nastQpnego.
Rados6 to przezycie ducha, serca ~ nasycajape nas, pozostaje w
nas na dlugo.

Ot6Z wlasnie w malzehstwie -zwiazku trwalym, w atmosfe-
rze milosci bezwarunkowej , akceptujacej , mamy mozliwo§6 uczy-
nienia z aktu seksualnego przezycia prawdziwie ludzkiego, takie-
go, kt6ry bQdzie umacnial wiQZ miQdzy nami.
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Dobrze wiQc, jesli bQdziemy potrafili z naszych zblizeh intym-
nych uczyni6 przezycie i ciala i ducha. 86g wpisal w nasza nature
pragnienie cielesnej blisko§ci ukochanej osoby -pozqdanie. Ono
nie jest niczym zlym, ale moze takim sis sta6, gdy w tym naszym
pozqdaniu zapominamy o szczQ§ciu tej drugiej osoby, gdy przesta-
jemy mysle6 i pragnq6 tego, by czula sic tak2e obdarowywana. Jest
r6Znica, jesli dadymy do zblizenia poniewaz musimy odreagowa6
napiQcie seksualne (czQsto moze niepotrzebnie prowokowane przez
media wizualne) i druga osoba rna sluzy6 swoim cialem, a sytu-
acja,gdypragniemynaszejjednosci,zewzglQdunaprzezycieszczQ-
Scia i radosci przez nas oboje (odprQzenie seksualne tez bQdzie osia-
gniQte). Niekt6rzy seksuolodzy radza nam, aby nasze zblizenie nie
tiwalo zbyt krotko, nie bylo dokonywane po§piesznie, ze zwr6ce-
niem wylapznej uwagi na doznanie orgazmu -gdyz to moze sta-
nowi6 czynnik raczej oddalajapy mal2onk6w, niz zblizajapy. W
ksiazce K.Meissnera i B.Suszki pt. „A takju2 nie sa dwoje, lecz
j edno cialo" mozemy przeczyta6 : „ Dos'wz.cjc7cze#z.e 4£c.zj/, ZepeJ#cz
rado56 obop6lnq ze wsp6lzycia, poczucie zroz;umienia i jedno-
5ci, a zarazem catkowite odprezenie nerwowe i psychiczne osicr
gnq!6 mogq malzonkowie, jesli zlq!czenie ptciowe trwa w ich od~
czuci.u  bardzo  ,dlugo i(...)  Spotykana  nieraz  u  matzehstw
„potrzeba" czestego wsp6lzycia, przy r6wnoczesnym pojawia-
niu sic rozdraznienia, a nawet agresywno5ci, rna swoj e Zr6dto w
nieprawidiowymwsp6lzyciuplciowyin"4.

Dla par, kt6re spr6buja skorzysta6 z powyzszych rad, wsp6I-
Zycie seksualne stanie sis Zr6dlem ogromnej rado§ci, ajednocze-
Snie nie bQdzie stawiane ponad wszystko, niejako ub6stwiane. La-
twiej im tak2e bQdzie p6j s6 droga akceptacji natury, korzystania w
zaleznosciodplan6wrodzicielskichzrozpoznanychokres6wplod-
no§ci i nieplodnosci.

Omawiana pi-zez nas dziedzina przezy6 erotycznych jest bar-
dzo delikatna sfera Zycia ludzkiego. Niezwykle latwo tutaj o ura-
zy, kt6re pozostaja w nas na cale Zycie. Jeszcze latwiej , w dzisiej-

4  K. Meissner i 8. Suszka, 4 Zczky.%Z #;.e sq cJwo/.e, /ecz/.ecJ#o c.I-czZo, Poznari

1988, str.  56
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szym zamQcie, pomyli6 satysfakcjQ seksualna ze szczQ§ciem mat-
Zefiskim. Zlozy6 w sqdzie wniosek o rozw6d, bo nie zgadzamy
sic pod wzglQdem seksualnym. Dochodzenie do harmonii seksu-
alnej to czasami dfuga droga - bywa, Ze trwa cale lata (w lite-
raturze medycznej spotkalam okres 10 1at, znam osobi§cie przypa-
dek 61at). Pr6by przedslubne nic tu nie zmienia, a moga nawet
czasem caly pi-oces utrudni6. Trzeba powt6rzy6 za seksuologami,
Ze hamionia seksualna miQdzy zdrowymi ludzmi j est zawsze moz-
hwa. Patologie organ6w plciowych sa do stwierdzenia przy uro-
dzeniu lub w okresie pokwitania. A wiQc? Bi-akuje wiQzi psychicz-
nej  miQdzy tymi  ludzmi,  brakuje milo§ci  i  z niej  wynikajqcej
cierpliwo§ci, tkliwosci, czulo§ci i wyrozumialosci.

Milo§6 ciexpliwajest... powtarzamy za §w. Pawlem. To wspa-
niale kocha6 i bye kochanym. Ale prawdziwa milo§6, o kt6rej kaz-
dy z nas marzy (takjak i prawdziwa przyjazh), jest tmdna. Powie-
dzialabym wiQcej -niemozliwa -bez pomocy Boga. BQdziemy
jednak na te trudna drogE znakomicie wyposazeni -otrzymamy
sakrament malzehstwa. Aby nasza droga okazala sic sukcesem,
trzebajednak wiedzie6 do czego sfu2y to nasze wyposa2enie i jak z
niego korzysta6.

Moze dobrze byloby, gdyby§my w naszym mal2ehstwie wpro-
wadzili zwyczaj racliunku sumienia z naszej do siebie milosci.
Co jakis czas, ustalony przez nas samych (ale my§le, Ze nie rza-
dziej niz raz do roku), siadaliby§my nad Pismem §w. i wczytywa-
liby§my sic we wspomnianyjuz Hymn Sw. Pawla o milo§ci. I tak
wers po wersie, zadawalibysmy sobie pytanie -jak udaje mi sis
realizowa6 cechy milosci, kt6ra nigdy nie ustaj e. . . Czy mogliby-
§my sobie nawzajem w tym pom6c?
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Plansze:

MALZENSTW0  JEST  NAJBARDZIEJ  WYMAGAJACA
RELACJA  OS0B0WA  -  NAJDLUZEJ  TRWA

A.L. Mc Ginnis

GDY  ZADOWOLENIE,  BEZPIECZENSTWO I  ROZW6J
DRUGIEJ  OS0BY  STAJE  SIR  DLA  CIEBIE  TAK
WAZNE,  JAK  TWOJE  WLASNE  ZADOWOLENIE,

BEZPIECZENSTW0  I  ROZW6J  -
WTEDY  JEST  T0  MILOS¢

Dr H.S.  Sullivaii
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MILOSC  MALZENSKA
H.V.

PRAWDZIWIE LUDZKA

PELNA

WIERNA

WYLACZNA

PLODNA

Cele:

1. Sfuchacze dostrzegaja sens przygotowaria do malzehstwa, a nie
tylko zbierania 10 podpis6w

2. Odr6Zniajazakochanie od milo§ci
3 . Wiedzajak ksztaltowa6 w sobie postawQ milo§ci (na czym ona

pole8a)
4. Dostrzegaja niezwykla godno§6 malzehskiej milo§ci -podnie-

sienie do rangi milo§ci czlowieka do Boga.
5. Maja §wiadomos6, Ze w prawdziwie ludzkim akcie malzeri-

skim obdarowujemy siQ nawzaj em cala nasza osoba -cialem i
duchem.

Tresci:

1. Malz?hstwo najbardziej wymagaj apa relacj a miQdzyosobowa
2. Zakochanie-fascynacja -uczuciem przemijajapym; milos6 -

postawa rozumu i woli.
3 . Milos6 -stawka na care 2ycie, §wiadoma nasza decyzja, zobo-

wiqzaniem, bezwarunkowa akceptacj a, afirmacj a drugiej oso-
by, rado§ciq dawania siebie.

4. Cechy milosci wg H.V.
5. Akt mal2ehski -szczytowym wyrazem milo§ci mal2ehskiej ~

wiernej i wylapznej . Warunkiem harmonii seksualnej -glebo-
ka wiQZ psychiczna, a wiQc milo§6.
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