


LÁSKA

„Láska je vá!"ou v!etk#ch ve$k#ch                  
a vzne!en#ch du!í.“ 

Lacordaire



Láska sa !asto zamie"a s prí#a$livos#ou sexu. Láska je prav%m 
priate&stvom. Sexuálna prí#a$livos# je náklonnos# zmyslov. Z toho 

vypl%va, $e láska sa neimprovizuje. Nevzniká len tak, ale vy$aduje si 
prípravu a hlboké poznanie milovanej osoby.

Láska je viacej darom toho, !o !lovek je, ako toho, !o !lovek má. !
Je to v%mena vlastn%ch citov, vlastného ja. Je to osmóza vôle, 

splynutie s'dc spútan%ch t%m ist%m ideálom.

Preh(bené poznanie milovanej osoby nepripú)#a, ba priamo 
vylu!uje tr%ze" milujúceho, $e nevie, !i je jeho láska opätovaná.

Láska pramení jedine z vnútornej sily. Prí!ina citového vzru)enia 
väzí skôr vo vyh&adávaní zov"aj)ku ako vo vyhladávaní pravdy, 
skôr v h&adaní toho, !o je na povrchu ako toho, !o je podstatné.

Láska mnoh%ch snúbencov je ako prepych niektor%ch bytov: nájde) 
ho jedine v predsieni.

Láska je z ur!itého h&adiska synonymom smrti. Kde sa rodí láska, 
tam umiera samoláska. Egoizmus je najhor)ím predpokladom pre 
zalo$enie rodinného kozubu, preto$e $ivot vo dvojici je ustavi!n%m 

dávaním sa.

Láska je synonymom vzájomného dop("ania: jeden h&adá !
v druhom to, !o ch%ba jeho vastnému ja.

Cie&om lásky nie je podrobi# si milovanú osobu, ale pov%)i# jej 
dôstojnos#.

Láska je pri svojom zrode taká $iarivá, mô$e vyústi# do konfliktu 
medzi snahou po v%)kach a sklonom k temn%m oblastiam zmyslov. 

Túto krízu snúbenci prekonajú do takej miery, ako sa nau!ia 
pozera# viac spolu ako na seba.

Mnohostranná láska mu$a a jednostranná láska $eny sa dá vysvetli# 
skuto!nos#ou, $e mu$ská citovos# spo!íva,  zvä!)a na estetickom 

zmysle, dovo&uje mu$ovi da# sa uná)a# viacer%mi strhujúcimi 
hodnotami, k%m citovos# $enská, zalo$ená na úcte a v*a!nosti, 

podnecuje $enu uplat"ova# svoju konkrétnu lásku v jednej bytosti.

Ak láska v $ivote mu$a je epizódou okrajovou, u $eny je raison 
d’étre celého jej $ivota.

Láska nevyviera z ne$ností, ale ne$nos# z lásky. Preto citové prejavy 
nie sú v$dy ukazovate&om lásky, tak isto ako kvet nie je v$dy 

znakom jari.
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Citové opojenie treba len s'ka#, iná! hrozí nebezpe!enstvo, $e !aro 
prvého stretnutia sa pred!asne skonzumuje. Citov% rozmach, ktor% 

snúbencov magnetizuje, si musia pre dlhú lásku kontrolova#.

Zábeh lásky je pozitívny, ke* prebieha po ceste vzájomnej úcty a 
oh&adu.

Láska, aby bola láskou, musí by# prefiltrovaná Láskou.

Jedine Boh je LÁSKA.
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PARÓDIA LÁSKY

„S láskou sa nezahráva, láskou sa %ije.“
Mauriac



Ni! tak osudne neni!í lásku, ako ke* sa z nej robí karikatúra, t%m 
$e sa profanuje.

Ke* pou$ívame lásku ako zábavu, sme vá)nivo zaujatí jedine sami 
sebou. Upadáme do ur!itého druhu narcizmu, do egoistického 

uctievania svojej vlastnej podoby.

Vo flirte, ke* sa na lásku pozerá len ako na zábavu, je láska 
bezpodstatná, a preto trvá krátko, lebo jej základom je 

subjektivizmus. Je nestála, lebo sa zakladá na menite&nosti, je ako 
melódia, ktorá ka$dú chví&u moduluje.

Flirt je paródiou lásky, preto$e len predstiera pravé priate&stvo.

Vo flirte sa pred!asne premrhávajú citové energie, ktoré sú ur!ené 
vytvori# domáci kozub. Flirt je zábeh a jeho osudn%m dedi!stvom je 

zni!enie lásky, tejto bo$skej sily, jej úpln%m znesvätením.

Flirt sa kon!í sklamaním, preto$e je ilúziou. Magnetizuje telá, ale 
nemagnetizuje du)e.

Kto sa zahráva s láskou, díva sa nezaostrenou )o)ovkou na osobu, o 
ktorej si myslí, $e ju miluje. Zvä!)uje jej svetlé stránky a zmen)uje 

jej tiene.

Pri flirte je oby!ajne na tom hor)ie $ena, preto$e dáva do hry lásku, 
podstatu svojho $ivota.

Preto$e flirt je profanáciou lásky, nechceli by sme za spolo!níka 
osobu, s ktorou flirtujeme. Ve* man$elstvo sa zakladá na spojenie 

s'dc na cel% $ivot.
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Flirt nemô$e urobi# nikoho )#astn%m, lebo spo!íva na klame. 
Pô$itok nie je schopn% prerás# ur!ité hranice a ak ich prerastá, tak 

je to jedine za cenu nov%ch múk. Je to ak%si druh pomsty za 
po)liapanú lásku.

Flirt nevyhnutne naru)uje harmonickú rovnováhu citového sveta. 
Vyvoláva hádky medzi bojom a pokojom, medzi slzami a úsmevmi, 

medzi urá$kami a odpú)#aním.

Flirt je snom, a preto je únikom zo skuto!nosti.

Za!iato!ná sladkos# flirtu má v$dy trpk% koniec. Ne)#astie spo!íva v 
tom, $e sme unavení zdanliv%m )tastím.
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TAK! JE MU"

„V mu%ovi je viac obdivuhodného ako 
opovrhnutiahodného.“

Camus



Mu$a núti do !innosti dobyva!n% duch. +ena urá$a mu$skú hrdos#, 
ke* mu odníma prirodzenú úlohu dobyvate&a. Z toho vypl%va, $e v 

láske má ma# iniciatívu mu$.

Mu$ miluje pravdivo, ke* sa usiluje da# prednos# rozumu pred 
pudom.

Mu$ pozerá na lásku ako na hru s otvoren%mi kartami: verí láske, 
ktorá sa mu ukazuje.

Mu$ vidí lásku v jej podstate a nie v jej odtie"och, preto$e nie je 
tak% idealista ako $ena.

Mu$ sa zapáli skôr ako $ena, ale aj prv vychladne. Preto je 
ochotnej)í zabúda# i odpú)#a#.

U mu$a prevláda pud nad citom. Preto treba u"ho rozli)ova# 
slabos# od neresti.

V oblasti zmyslov je mu$ ústup!ivej)í ako $ena, ale v zm%)&aní je 
neústupn%. +enu v)ak miluje bez oh&adu na jej zm%)&anie.

V stratégii je mu$ menej obdaren% ako $ena. Nevie !aka# a preto sa 
príli) skoro prejaví, a tak !asto sklame $enskú zvedavos#.

+ena potrebuje mu$a ako projek!né plátno, na ktoré si premieta 
svoju osobnos#. +ena potrebuje mu$ovu silu, aby si uspokojila svoju 

citovos#. Ale aby mu$ mohol v $ene vzbudi# lásku, musí ju 
prevy)ova#.

Mu$ vie &ah)ie zakry# svet svojich my)lienok ako $ena, lebo mu 
sta!í, ke* sa zdôverí sám sebe.

Mu$a tak pri#ahuje fyzická krása $eny, ako ho skazenos# jej 
charakteru odpudzuje.

Ke* si chce zalo$i# rodinn% kozub, rad)ej si vezme $enu poddajnú 
ako emancipovanú. Krása a dobrota, to je dvoj!len, o ktorom sníva 

ka$d% mu$, ke* sa chce s niek%m o$eni#.

Ke* $ena cudne nere)pektuje krehkos# mu$ovej prirodzenosti, pud 
&ahko prevládne nad rozumom.

+ena t%m vä!)mi miluje svojho mu$a, !ím vä!)mi mu$ re)pektuje 
jej $enskos#.

Mu$ si po!ína povrchne, ke* sa zameriava na $enu ako na neznámu 
a nepredvída aj v%sledok svojej hry. Mnohí mu$i by sa neboli 

zaviazali na cel% $ivot, keby okrem dobr%ch vlastností svojej $eny 
boli poznali aj jej chyby.
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Mu$ sa za svojho fyzického rozvoja sa zaujíma skorej o problémy 
etické ako o problémy v%lu!ne nábo$enské.

Ak je materstvo pre $enu cie&om jej prirodzen%ch tú$ob, pre mu$a 
otcovstvo nie je !asto hlavn%m predmetom jeho $ivota. Cti$iados# v 

povolaní nie je u"ho men)ia ako prí#a$livos# man$elstva.

Mu$ je obdaren% men)ou prispôsobivos#ou ducha ako $ena. Preto 
sa v #a$kostiach nezohne, ale skorej zlomí ako dub. Stavia proti nim 

svoj odpor a bojovnú stránku celej svojej bytosti.

Mu$ padá i vstáva &ah)ie ako $ena.

,es# a láska, to sú dva oporné body, na ktor%ch spo!íva mu$ova 
osobnos#. ,es# ho vedie k hrdinskosti a láska k dob%vaniu.

Mu$ b%va vo ve&k%ch rozpakoch, ke* má vybera# dar, lebo v "om 
vidí iba jeho ú!elnos#.

+ena stráca pred mu$om svoj pôvab, ke* si privlast"uje mu$ské 
vlastnosti. Krása a stud sú dve vnadidlá, ktoré pri#ahujú mu$a. Mu$ 

aj ke* je vä!)mi uná)an% po)liapa# stud ako $ena, má zmysel pre 
jeho posvätnos#.

Tvorivá sila mu$a sa mocne $iví z plame"a $eny.

,ím vä!)mi za$iari $ena jasom jemnosti a tajomstva, t%m vä!)mi 
budú vz#ahy mu$a k $ene pozna!ené úctou a re)pektom.

+ensk% pôvab stvár"uje mu$ovho ducha tak ako hudba.
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"ENA PRED ZRKADLOM

„V %ene je viac du!e ako v mu%ovi.“ 
Dupanloup



Hybate&om v)etk%ch !inov $eny je cit. +enská vô&a koná, a$ ke* 
prejde flirtom srdca.

+ena nevia$e lásku na podmienky. Je totálna v dávaní sa.

Môc# milova# mu$a je polovica jej )#astia. Druhou polovicou je by# 
ním milovaná.

Nemôc# u$ milova# by bolo pre $enu peklom.

V oblasti lásky je $ena citlivej)ia ako mu$. Ve&mi citlivo v)etko 
registruje. Dáva sa pomal)ie, ale intenzívnej)ie ako mu$.

+ena obracia svoj záujem viac na ne$nos# ako na fyzick% prejav 
lásky, preto$e je vä!)ou idealistkou ako mu$. Man$elské vz#ahy vidí 

pod vzne)en%m zorn%m uhlom dávania sa.

Preto$e $ena nie je vo svojich !inoch determinovaná rozumov%mi 
dôvodmi, rozm%)&a logikou srdca. Dostáva sa svojou intuíciou tam, 

kam sa dostáva mu$ svojimi v%po!tami.

+ena je plame", ktor% zhasne, ak nemá koho zohrieva#. U$ 
in)tinktívne sa potrebuje zrkadli# na in%ch.

+ena sa stavia proti nepredvídan%m udalostiam v $ivote tak )ikovne 
a dôvtipne, $e vyvádza z miery logiku mu$a.
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+ena sa starostlivo usiluje zladi# sa s vonkaj)kom. Rozvinuté 
nervové rozvetvenie robí z nej akúsi elektrickú centrálu, ktorá je 
v$dy pripavená k !innosti. Obdiv a súcit, to sú dve páky, ktoré ju 

uvádzajú do pohybu.

Úsudok $eny diktuje dialektika jej citov.

Len dobrá $ena mô$e urobi# mu$a )#astného.

+ena si cení mu$a, ktor% ju vie po!úva#. ,asto nevedomky zatajuje 
pred ním rados#, $e je s ním, zo strachu, aby ho nestratila.

+ena sa !asto hú$evnato prid'$a svojich ideí, lebo ju podporuje 
tú$ba ukáza# in%m cestu )#astia.

+ena je rad)ej opovrhnutá, ako zabudnutá.

Srdce $eny najvä!)mi zra"uje nev*a!nos#.

Nepostihnute&nos# $eny pochádza aj z jej prirodzeného zmyslu 
prispôsobova# sa $ivotn%m okolnostiam, tak$e necháva v pomykove 

ka$dého, kto by v nej chcel rozlí)i# osobu od osobnosti, ktorú 
predstavuje.

Zamilovanú $enu ovládajú protikladné sily: tú$ba a strach, 
prí#a$livos# a odmietnutie, pud a stud. Z toho vypl%va jej záhadné 

chovanie sa vo!i mu$ovi.

+ena si v)íma v dare skôr skrytú my)lienku ako jeho u$ito!nos#.

Matersk% cit u $eny je tak% siln%, $e pohlcuje v)etky ostatné záujmy.

Láska u $eny, ktorá nemá materského citu, je urá$kou jej vlastného 
ja. Je zámienkou pre uspokojenie vlastnej márnivosti.

Pri vo&be mu$a mô$e $ene hrozi# nebezpe!enstvo, $e ju neovplyvnia 
osobné vlastnosti mu$a, za ktorého sa chce vyda#, ale mu$ské 

vlastnosti zodpovedajúce móde d"a.

+enu pri#ahuje mu$ova sila, jeho odvá$ny postoj, pokojnos# jeho 
rozhodnutí, dobrota jeho citov.

Tú$ba sta# sa matkou pobáda $enu prija# riziko materstva bez 
oh&adu na ve&kos# tohto nebezpe!enstva.
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NA CESTE LÁSKY

„Prvá láska pozna&í &loveka na cel# %ivot.“ 
A. Maurois



Kto chce vstúpi# do man$elstva, musí sa vedie# prispôsobova# a 
vzájomne chápa#.

+ena vidí v mu$ovi ideál man$elstva. Mu$ vidí v man$elstve ideál 
$eny.

Ak za&úben%ch, ktorí si chcú zalo$i# rodinu, vedie da!o iného ako 
láska, urobia zo svojho domova hostinec pre ka$dodenné 

stravovanie.

Mu$ buduje domov. +ena ho skrá)&uje.

Podobnos# nevytvára pevné citové vz#ahy. Mu$ a $ena sa musia 
vzájomne dop("a#.

+ena má !asto viac odvahy ako mu$ dobyva!nosti.

V mu$ovi prevláda duch analytick%, $ena je obdarená duchom 
syntetick%m. Preto prijíma prítomnos# bez toho, $e by premietala 

svoje my)lienky do neistej budúcnosti.

Zdravá bezstarostnos# zamilovan%ch je ovocím duchovnej slobody. 
Nepokoj a neistota sú znakom citovej otrávenosti.

+ena mô$e unavi# mu$a svojou prehnanou starostlivos#ou. Mu$ ju 
mô$e podrá$di# svojimi neustálymi lichôtkami.

+ena uniká mu$ov%m útokom t%m, $e ich hne* od za!iatku odmieta 
bez debaty. Útek je jej záchranou. Bráni# sa pred mu$om diktuje 

$ene stud.

U $eny vládne zákon citov. U mu$a zákon zmyslov.

Po prv%ch trpk%ch skúsenostiach zmyslov sa uká$e mu$ova hrdos# 
zranená a $enina nádej zmarená.
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+ena si myslí, $e mu$ je tak% zlo$it% ako ona. Mu$ si myslí,  $e $ena 
je taká jednoduchá ako on.

Ke* sa príprava na man$elstvo opiera o sentimentalizmus, &ahko sa 
prejde od dne)ného zbo$"ovania k zajtraj)ej ob$alobe z duchovnej 

krutosti.

Za&úbení !asto nevedia, $e emotívnos# podlieha !asom osudn%m 
zmenám. Je nebezpe!né pou$i# ju ako základ pre zajtraj)í rodinn% 

kozub.

+ena ktorá zah'"a mu$a ne$nos#ami riskuje, $e ho unaví. Mu$ovi 
treba ponecha# ak%si okraj "nepokoja", ktor% ho    vedie k tú$be 

získava# si lásku $eny ka$d% de".

+ena ktorá zah'"a mu$a ne$nos#ami riskuje, $e ho unaví. Mu$ovi 
treba ponecha# ak%si okraj "nepokoja", ktor% ho    vedie k tú$be 

získava# si lásku $eny ka$d% de".

Medzi snúbencami prichádza !asto ku konfliktu medzi srdcom a 
rozumom. Ak prevládne srdce nad rozumom, je to na )kodu láske.

Citová psychológia mu$a po!íta ako matematika, mo$no ju 
redukova# na vzorce. +ena sa v)ak mô$e zda# nepostihnute&ná, 

preto$e po!íta s nepredvídate&n%m.

Samota, ktorú za&úbenci !asto vyh&adávajú, nie je v$dy vhodná na 
zdôverovanie citov. Z osamelosti miesta neraz vzniká osamelos# 

s'dc.

Snúbenci majú pozna# nielen jasné stránky milovanej osoby, ale aj 
jej tiene. Vzájomné hlboké poznanie umo$ní im vstúpi# do 

man$elstva bez obavy z prekvapení.

Najlep)ou zárukou istoty budúceho man$elstva je, ke* sa snúbenci 
vo svojich vz#ahoch vedia ovláda#.

Snaha vzájomne sa zná)a# a prispôsobova# je základom trvanlivej 
lásky.
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ÚPRIMNOS# A LÁSKA

„Pravá láska je úprimná.“ 
Racine



V oblasti lásky slovo je !asto maskou pretvárky.

Zneu$ívanie strategick%ch #ahov !asto zmarí úprimnos# vz#ahov 
medzi snúbencami, lebo redukuje lásku  na neustálu hru na 

schováva!ku.

Za slizkou zdvorilos#ou sa !asto skr%va osnova podvodu. Snúbenci 
by mali vyu$i# !as hlboko sa poznáva# a nestráca# ho vo vzájomn%ch 

lichôtkach. Za&úbení, ktorí si vzájomne hovoria „dokonal%, 
fantastick%, ohromn%, bezva,...“, nikdy nebudú dobr%mi man$elmi.

Hovori# hne* o láske „ve!nej“ je znakom lásky, ktorá sa   zakladá 
skôr na zov"aj)ok ako na solídnom poznaní milovanej osoby. 

Najklamnej)ím zo v)etk%ch umení je umenie chytrá!i# so slovom, 
prekrúca# slová.

+ena dáva prednos# zdr$anlivosti pred prejavovaním svojho vnútra, 
preto$e slová nie sú schopné vyjadri# premenlivos# jej citov. Na 

rozdiel od mu$a sa rada skr%va za múrom ml!ania, a tak jej ml!anie 
je v%re!nej)ie ako samo slovo.

Vymie"a# si city telefonicky je )kodlivé. Má to opa!n% ú!inok. Láska 
sa t%m zni$uje na !osi obchodného. Telefónne drôty sa !asto chvejú 

najfalo)nej)ími prejavmi lásky. Kto hovorí na dia&ku to, !o by 
nepovedal medzi )tyrmi o!ami, hrá s láskou falo)nú hru.

Listy preplnené prehnan%mi prejavmi lásky b%vajú vä!)inou 
neúprimné.

Úprimnos# vo vz#ahoch medzi snúbencami je zárukou  skuto!ného 
splynutia s'dc, ktoré sa nepodarí !asu nahloda#.
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KRÁSA A LÁSKA

„Uzavretá krása je slad!ia.“
Petrarca



Krása je skôr silou vnútornou ako telesnou.

Pre $enu pri vo&be mu$a nerozhoduje krása. Mu$ sa pri 
rozhodovaní dáva vä!)inou vies# motívmi estetick%mi.

Krása je veno, ktoré samo o sebe netvorí predpoklad pre  dobré 
man$elstvo. +ena stráca svoj lesk, ke* ku kráse nepripojí aj 

dobrotu srdca.

Krása ve&mi vyumelkovaná zakr%va vä!)inou vnútornú chudobu. 
Krása zanedbávaná sa zrieka pá!i# sa. Krása jednoduchá znamená 

duchovné bohatstvo.

Mu$ sa vystavuje nebezpe!enstvu, ke* si berie krásu !isto 
vonkaj)iu. +iarlivos# a obava, $e pôvab milovanej $eny vybledne, 

ohrozujú !aro vysneného )#astia.

Krása spojená s morálnymi vlastnos#ami $iví plame" lásky.

Vnútorná krása mô$e o$iari# aj telo bez pôvabu.

Tú$ba pá!i# sa a tú$ba osta# sama sebou mô$u urobi# $enu neistou.

Ke* sa $ena po prv% raz presved!í o sile svojho pôvabu, mô$e 
okrem )#astia okúsi# aj strach.

Krása je t%m slad)ia, !ím vä!)mi ju o$ivuje nádych cudnosti.

  19 



Arogantná krása odpudzuje. Bojazlivá krása vzbudzuje záujem. 
Nenútená o!arúva. Rozpa!itá vyvoláva súcit. Odmeraná vedie k 

irónii.

Man$elstvo je t%m vydarenej)ie, !ím menej ho pri uzatváraní 
ovplyv"ujú záujmy sociálne a estetické.

Kozmetické prostriedky sú !astou falo)nou valutou, za ktorú si 
mnohí kupujú vlastné ne)#astie.

Man$elstvo zalo$ené viac na charakterov%ch vlastnostiach ako na 
fyzick%ch, s&ubuje vä!)iu trvanlivos#.
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DÔÔVERA A LÁSKA

„Láska pozostáva z dôvery a súladu.“
Sertillanges



Ke* $iarlivos# dosiahne formu záchvatu, je ako zamurovan% dom, v 
ktorom nútime $i# milovanú osobu.

Do krajnosti vybi!ovaná $iarlivos# zotro!uje osobnos# milovaného, 
ktor% nemô$e robi# ni! bez )#astia druhého.

Základom pravej lásky je dôvera. +iarlivos# je !ervoto!om lásky.

+iarlivos# mo$no prirovna# ku koreniu: mnoho )kodí, tro)ka mô$e 
by# u$ito!ná.

Dvaja $iarlivci nie sú spôsobilí zalo$i# si )#astnú rodinu.

Chcie# urobi# dojem, $e chceme "skoncova#" s milovan%m, je taktika 
zlého razenia a vnuká ju $iarlivos#.

Pre toho, kto je $iarliv%, aj najbezv%znamnej)ie chovanie   
nadobúda neúmerné rozmery. Smietka sa stáva brvnom, skalka 

horou, svätojánska mu)ka po$iarom.

Prehnaná $iarlivos#, preto$e nesprávne vidí skuto!nos# vecí, mô$e 
vyústi# do nerozumn%ch a bolestn%ch  rozhodnutí.

+iarlivos# sa nevylie!i t%m, $e chceme za ka$dú cenu prichyti# 
milovanú osobu pri !ine.

+iarlivos# je  !asto znakom úzkeho rozh&adu a malicherného ducha.
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ZRADA LÁSKY

„Absolútna láska odmieta priemern#ch, drá%di falo!nú 
povznesenos', znechucuje chúlostiv#ch.“

F. Mauriac



Zradená láska je láska znesvätená.

Láska, ktorá nebola blesková, podlieha menej zradám.

+ena má vä!)í strach zo zru)enia zasnúbenia ako mu$, preto$e vie, 
ko&ko opovrhnutia sa v "om skr%va pre "u a ko&ko zhovievavosti 

pre mu$a.

+ena odpú)#a, ale #a$ko zabúda, preto$e hne* na za!iatku sa úplne 
darovala.

+ena miluje intenzívne, ale v zrade tak isto nenávidí.

Zradená $ena nenávidí mu$a a ním opovrhuje. Zraden% mu$ mô$e 
pocíti# vo!i $ene sústras#.

Ke* $ena zradí mu$a, necíti sústras#. Ke* zradí $enu mu$, mô$e ju 
e)te milova#.

Mu$ pri zrade nemá rád )kandál a zverej"ovanie. +ena mô$e ma# v 
nich dokonca zá&ubu.

Mu$ mô$e &ahko prechádza# od zrady ku zrade. Pre zradenú $enu to 
mô$e ma# a$ tragické následky.

Po zrade je obnovená láska opatrná.

+ena je menej ochotná uveri# v úprimnos# obnovenej lásky ako 
mu$, preto$e je svojou prirodzenos#ou náro!nej)ia a úplnej)ia v 

dávaní sa.

Vernos# nesie so sebou odriekanie a dodáva láske dôstojnosti.
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POSVPOSVPOSVÄÄTNOS# LÁSKY

„Láska je vzpruhom k vynikajúcim &inom.“
Leopardi



Rados# z bozku nie je do$i!ená tomu, kto )liape po jej duchovnosti. 
Synonymom bozku je darovanie sa.

+ena si vá$i bozk ako znak ne$nosti, ktorú obsahuje.

Hranica medzi ne$nos#ou a $iadostivos#ou v bozku je nevidite&ná. 
Preto ju mo$no &ahko prekro!i#.

Bozk je teplomer, ktor% mô$e ne!akane vystúpi# na 40 stup"ov.

Bozk !asto nie je ni!ím in%m ako odrazov%m mostíkom pre 
$iadostivos#.

Stretnutie dvoch s'dc v závrate v%lu!ne vá)nivého bozku zvestuje 
zradu lásky.

Pred otrasmi zmyselného bozku #a$ko osta# imúnnym. Skoro 
v$dycky na to dopláca priezra!nos# lásky.

Bozk je posvätením lásky. Opilos# z bozku je vulgárnym 
vyh&adávaním seba samého. Je znesvätením samej lásky.

Bozk pred man$elstvom má svoje nároky a svoje hranice.

Bozk, sám o sebe indiferentn%, dostáva hodnotu pod&a úmyslov 
toho, kto ho dáva.

Neponáh&a# sa s bozkom znamená  !asto zachráni# lásku.

Znesväten% bozk pred!asne stravuje poéziu prvého stretnutia.

Bozk mnoh%ch za&úben%ch skr%va zradu ako bozk Judá)ov.
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LÁSKA A NÁBO"ENSTVO

„Ve$kú lásku mo%no nájs' jedine v tieni ve$kého Sna.“
E. Rostand



Boh preb%va v intenzívne pre$ívanej láske ako splynutie du)í.

Ke* sa mu$ a $ena milujú s poh&adom upret%m na Boha, 
zachra"ujú svoju lásku.

Nedostatok nábo$enstva b%va hlavnou prí!inou rodinn%ch 
nedorozumení. Sám rozum ich bez viery nevie rozrie)i#.

Nábo$enstvo je v protiklade s láskou, ktorá sa chápe jedine ako 
sexus.

Rozpor medzi nábo$enstvom a láskou, chápanou ako sexus, cíti 
viac mu$ ako $ena, preto$e mu$ viac cíti protikladnú zrá$ku medzi 

tú$bou po kráse a vzne)enosti a prvotn%m pudov%m hnutím.

Jedine nábo$ensk% poh&ad na man$elstvo, ako sviatostnú zmluvu, 
povzná)a citové hnutia, rozohrieva ich, ke* ochabujú a zapa&uje, 

ke* hasnú.

Láska, ktorá prechádza filtrom zachovávania Bo$ích zákonov, je 
najistej)ou zárukou proti opotrebovaniu, preto$e prikázania Bo$ie 

chránia !loveka, jeho lásku i jeho $ivot.

Zmyseln% pô$itok, ke* je cie&om sám pre seba, vedie k 
nepochopeniu vecí Bo$ích.

Man$elstvo, ako trvalá ustanovize" nachádza v nábo$enstve 
nepostrádate&nú silu na prekonanie otrasov, ktoré by mohli ohrozi# 

jeho stabilitu.

Láska, o!istená sviatostnou milos#ou, je stupienkom na ceste k 
LÁSKE.

Rozvodom sa problém lásky nerie)i, ale vyostruje.
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MU"OVI PRED MAN"ELSTVOM

„Aby sme dali zmysel láske,                        
treba premôc' zmysly.“

Nosengo



V man$elstve je to&ko nepredvídaného, to&ko #a$kostí vo 
vzájomnom chápaní, to&ko tie"ov, $e nemo$no k nemu pristupova# 
ako k v%letu za pô$itkom. Vy$aduje si primeranú prípravu a zmysel 

pre zodpovednos#.

+ena, ktorá teraz pohlcuje tvoje záujmy, mo$no !asom stratí pôvab 
svojej prí#a$livosti. Vtedy bude) vedie# premôc# sám seba, ak si si ju 

bral z lásky.

Vlastnosti milovanej $eny sú také jasné, $e netreba na ne pozera# 
zvä!)ovacím sklom. Treba v)ak starostlivo zvá$i# drobné chybi!ky, 

aby si nebol prekvapen%, ke* ich zajtra objaví).

Ak si nezavolá) na pomoc Boha, tvoje úsilie v budovaní rodiny bude 
márne.

Zalo$i# si rodinu je vec #a$ká. Kto nie je schopn% vydr$ova# si ju 
vlastnou prácou, nech sa na to ani nepodujíma.

Zaklada# man$elské )#astie jedine na fyzickom pôvabe, je riskantné. 
Ideálnym cie&om je zalo$enie rodiny a nie fyzick% pôvab.

+enská koketnos# a elegancia mô$e preká$a# reálnemu poh&adu na 
charakter $eny, ktorú miluje).

Nikdy nebude) dos# opatrn% v premáhaní svojich pudov%ch 
náklonností. Zaslepenie vá)"ou znemo$nuje zastavi# sa v!as na 

naklonenej rovine kompromisov.

Ak sa nevyzbrojí) pru$nos#ou múdrosti a úcty, mô$e) pod&ahnú# 
neodolate&nej tú$be dopusti# sa akejko&vek hlúposti.

V*a!nos# $eny, ktorú si chce) vzia#, bude t%m vä!)ia, !ím vä!)mi 
bude) re)pektova# po$iadavky jej studu.

  30 



+enu ktorú stretne), treba milova# na dia&ku, aby si mal silu zriec# 
sa jej, ke* v nej nenájde) potrebné vlastnosti pre trvalé man$elstvo.

Dospelos# mladíka, ktor% sa chystá zalo$i# si rodinu, sa 
neimprovizuje. Nemo$no sa k nej dosta# skrátenou cestou. Nesta!í 
na to dospelos# pohlavná. Podstatne potrebná je   zrelos# z hladiska 

mravného.

Mu$, ktor% si berie nedospelú $enu, vystavuje sa nebezpe!enstvu, 
$e ostane v man$elstve sám, ke* sa dostavia nevyhnutné rozpory 

$ivota.

Obava, $e by man$elstvo mohlo stroskota#, mobilizuje v)etky 
osobné schopnosti mu$a. Musí ho v)ak k tomu vies# nie strach, $e 
bude zranená jeho hrdos#, ale ve&ká zodpovednos#, ktorá vypl%va z 

dvojakého ideálu, z ideálu by# man$elom a by# otcom.
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"ENE PRED MAN"ELSTVOM

„Láska bez obeti je ilúziou.“
Conti



Povolanie $eny k man$elstvu je také silné, $e !asto ani nezvá$i, !
!i je na" dostato!ne a potrebne pripravená.

Cesta k materstvu sa pripravuje viac psychologicky ako fyzicky.

Man$elstvo, na ktoré sa pozeráme ako na báje!nú v%pravu !
s „najo!arujúcej)ím“ mu$om na zemi, je u$ od samého za!iatku 

odsúdené stroskota#.

Mu$ mô$e v $ene vyvola# takú sympatiu, $e naru)í v nej správny 
poh&ad na toho, za koho sa chytá vyda#.

+ena, prv ne$ sa vydá, má pozna# aj slabé stránky svojho budúceho 
man$ela, aby sa vyhla prekvapeniu. Po sobá)i sa !asto v mu$ovi 

za!ne objavova# vroden% egoizmus. +ena prekoná tento zvrat t%m, 
$e ho predvída a postaví proti nemu svoju lásku a trpezlivos#.

Vo vz#ahu medzi snúbencami stud je ochranou $eny. Je vzácny !
a pritom krehk% dar.

+enu, ktorá ide v ústrety man$elstvu bez potrebn%ch predpokladov 
by# matkou a nielen man$elkou, !akajú   najbolestnej)ie 

prekvapenia.

Pred!asné darovanie sa je oby!ajne za!iatkom rozpadu samej lásky.

Tú$ba vyda# sa za ka$dú cenu mô$e by# u $eny znakom 
nedostato!nej zodpovednosti.
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+ena, ktorá myslí viac na man$elstvo ako na man$ela, je pripravená 
na vydaj.

Pre ka$dú Evinu dcéru, ktorá sa chce sta# matkou, sa vy$adujú 
morálne vlastnosti vy))ieho rádu, lebo viera pri premáhaní 

$ivotn%ch #a$kostí sa nedá ni!ím nahradi#.

+ena, ktorá príli) dychtí po citov%ch prejavoch, dáva mu$ovi k&ú! !
k najni$)ím kompromisom.

+ena, ktorá sa chce vyda#, musí obohati# svoju osobnos# tak%mi 
vlastnos#ami, aby vytvorila s mu$om harmonick% celok.

+ena, ktorá dáva prednos# mu$ovi morálne dobrému, 
jednoduchému, pracovitému pred galantn%m a sebeck%m, volila 

dobre.

+ena, ktorá sa vydáva za mu$a, ktor% nemá ni! okrem sexu, 
vystavuje sa najhrub)iemu dobrodru$stvu. +ena potrebuje istotu, 

ktorú jej mô$e da# len mu$ v pravom zmysle slova.

Márnomyse&ná $ena mô$e upadnú# do ilúzie, $e sa vydáva za 
man$ela, a zatia& sa vydáva len za svoje pohodlie.

+ena, ktorá sa vydáva, je vtedy ideálna, ak sa pritom pova$uje za 
matku, sestru a man$elku mu$a, ktorého miluje.

Viera premie"a $enu, znásobuje jej silu pre nepredvídané okolnosti 
$ivota.
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LÁSKA

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, 
nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie 
je sebecká, neroz&u$uje sa, nemyslí na zlé, nete!í sa 

z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 

V!etko zná!a, v!etko verí, v!etko dúfa, !
v!etko vydr%í.

sv. Pavol
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