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waż podzieliłem się w niej swoimi doświadczeniami i refleksjami
na temat budowania obłędnie szczęśliwego życia bez względu na
to, z jakimi wyzwaniami fizycznymi, umysłowymi lub emocjonalnymi przyjdzie nam się zmierzyć.
To prowadzi nas z kolei do tytułu niniejszej książki: Miłość bez
granic. Wiele razy mówiłem i pisałem o braku pewności siebie, jaki
prześladował mnie, gdy byłem dzieckiem, a potem nastolatkiem.
Obawiałem się, że żadna kobieta nie będzie chciała pokochać ani
poślubić człowieka bez rąk i nóg. Miałem wątpliwości, czy sprawdzę się w roli męża i ojca. Powiem szczerze, że nawet parę bliskich
mi osób miało obawy w tej kwestii. Niektóre z nich uważały, że
nigdy się nie ożenię i nie będę w stanie utrzymać rodziny.
Przez długi czas wyglądało na to, że mają rację. Jak każdy nastolatek podkochiwałem się w różnych koleżankach ze szkoły, ale
z żadną z nich nie byłem w dłuższym związku. Trochę pewniej
poczułem się dopiero jako dwudziestokilkulatek. Do momentu,
gdy skończyłem dwadzieścia siedem lat, miałem już za sobą kilka
związków, które zapowiadały się obiecująco, ale kończyły smutno.
Dotyczy to w szczególności jednego z nich. Dziewczyna, z którą wtedy byłem, zdecydowała się zakończyć nasz związek, ponieważ nie potrafiła planować przyszłości ze mną bez błogosławieństwa swoich rodziców. Byłem zrozpaczony. W tamtym momencie
wydawało mi się, że na tym świecie istnieją jednak wyraźne ograniczenia, jeśli chodzi o przydział miłości, i dla mnie może jej nie wystarczyć. Chociaż miałem wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół,
byłem przekonany, że żadna kobieta nie będzie chciała poślubić
mężczyzny tak wyraźnie niedoskonałego.
Jak dowiesz się z kolejnych stron tej książki, byłem w wielkim
błędzie. Tak wielkim, że dzisiaj czerwienię się ze wstydu, gdy przypominam sobie, jak przygnębiony i jak bardzo krytyczny dla same10
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My z Kanae jesteśmy wciąż na drodze budowania trwałej relacji.
Tak naprawdę stawiamy na niej dopiero pierwsze kroki. Zdarzyły
nam się potknięcia. Okazało się, że nie jestem idealnym mężem –
przynajmniej na razie! Jestem „mężem w budowie”. Dlatego nie
zamierzamy kreować się w tej książce na żadnych ekspertów. Chcemy po prostu podzielić się z Tobą historią naszej miłości oraz tym,
co do tej pory udało nam się zaobserwować i czego zdołaliśmy się
nauczyć – czasami na własnych błędach, czasami dzięki pomocy
i wskazówkom innych ludzi.
Chcielibyśmy Cię zainspirować i przygotować na Twoją własną
wyprawę w poszukiwaniu trwałej i bezgranicznej miłości w relacji
z osobą, która da Ci spełnienie i zechce dzielić z Tobą obłędnie
szczęśliwe życie.
Każdy z kolejnych rozdziałów poświęcony jest wybranym
aspektom poszukiwania miłości i budowania związku z ukochaną
osobą. Opisujemy kroki prowadzące ku małżeństwu, planowanie
ślubu, zakładanie rodziny oraz wzmacnianie więzi z małżonkiem
na przestrzeni lat i w obliczu różnych przeciwności. Oto przykłady
zagadnień, które poruszamy:
yy jak przygotować się do tego, by kochać i być kochanym,
rezygnując z samego siebie dla drugiej osoby;
yy jak zrozumieć, że nikt nie musi być ideałem, aby znaleźć
kogoś idealnego właśnie dla siebie;
yy jak zbudować związek pełen miłości oparty na solidnych
fundamentach, zaczynając od stworzenia więzi przyjaźni,
wzajemnego szacunku, uczciwości, zaufania i wiarygodności w okresie zalotów i randkowania;
yy jak zaufać nie tylko własnemu sercu, lecz również Bożemu
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– prawdziwą, wytrwałą i nieprzemijającą. Napisaliśmy tę książkę
na chwałę Bożą i modlimy się, by była ona inspiracją i zachętą dla
wszystkich, którzy szukają miłości.
l
Pamięci mojego teścia, Kiyoshiego Miyahary,
oraz mojego wujka, Miloša Vujicica.
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Brak kończyn czyni mnie kimś nietypowym w sensie fizycznym,
ale moje pragnienie, by kochać i być kochanym, nie różni się niczym od pragnienia, które odczuwa większość z nas. Moja droga
ku miłości bez granic była bardzo podobna do tej, jaką pokonuje
wiele innych mężczyzn i kobiet.
Czasami wydaje mi się, że moje poszukiwania miłości to gotowy
materiał na świetną komedię romantyczną, ale były takie momenty, kiedy myślałem, że jednak skończy się na tragedii. Teraz, gdy
Kanae i Kiyoshi są już częścią mojego życia, na swoje potknięcia
na miłosnym szlaku patrzę raczej z rozbawieniem niż ze smutkiem.
Słyszę niekiedy, jak matki mówią córkom: „Może będziesz musiała pocałować parę ropuch, zanim znajdziesz swojego księcia”.
Większość z nas doświadcza odrzucenia i samotności na drodze
ku romantycznej i trwałej miłości. W tym sensie nie różnię się
niczym od innych. Jeśli zmagasz się z podobnymi trudnościami,
21
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mam nadzieję, że po przeczytaniu mojej opowieści o poszukiwaniu prawdziwej miłości nabierzesz nowych sił i zrozumiesz, że Ty
również zasługujesz na to, by być kochanym. Chcę Cię zachęcić,
żebyś nigdy nie rezygnował z marzenia o osobie, której mógłbyś
ofiarować – i otrzymać od niej – niczym nieograniczoną miłość.
l
Zakochałem się po raz pierwszy, gdy byłem w pierwszej klasie podstawówki. Cóż mogę powiedzieć? Serce nie sługa! Większość z nas
bardzo poważnie podchodzi do poszukiwań prawdziwej miłości,
a gdy ktoś złamie nam serce, boleśnie to przeżywamy. Jednak po
drodze robimy też mnóstwo zabawnych i szalonych rzeczy, prawda?
Obiektowi moich westchnień z siódmej klasy podarowałem
pluszowego misia, ale potem przestraszyłem się, że nasi rodzice
rozzłoszczą się, gdy odkryją, że mamy się ku sobie, więc moja niedoszła dziewczyna również wręczyła mi w prezencie misia, a potem
powiedzieliśmy rodzicom, że po prostu wymieniliśmy się miśkami
i tyle.
Bardzo ważne jest, byśmy potrafili śmiać się z samych siebie,
poszukując prawdziwej miłości. Serdecznie Cię do tego zachęcam.
W końcu to lepsze niż płacz!
Jeśli doświadczyłeś odrzucenia – a nie ma chyba człowieka, który by tego nie doświadczył – może pocieszy Cię wiadomość, że
gdy już w końcu znajdziesz prawdziwą miłość, te wszystkie trudne
przeżycia sprawią, że tym bardziej docenisz pełnię akceptacji.
Podobnie jak w przypadku większości chłopców i młodych
mężczyzn, moje pierwsze „miłości” były wynikiem magnetycznego zauroczenia – tego impulsu, który popycha nas, by skupić
22
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całą uwagę na określonych dziewczynach. Miałem bardzo jasno
sprecyzowaną wizję „ideału kobiety” i tak się jakoś składało, że podobały mi się te same dziewczyny, za którymi szaleli moi koledzy.
Z perspektywy lat muszę powiedzieć, że w moim zachowaniu było
trochę hipokryzji. Chciałem przecież, by dziewczyny interesowały
się mną pomimo mojego braku kończyn, a jednak za obiekty swojego zainteresowania obierałem zawsze dziewczyny, które wszyscy
uważali za najładniejsze i najbardziej popularne. Teraz tego żałuję.
Z wiekiem zaczynasz dostrzegać, że w miłości chodzi o coś więcej
niż tylko fizyczną atrakcyjność. Wielu spośród moich znajomych
i przyjaciół nazwałbym pięknymi ludźmi, mimo że nie wyglądają
jak wycięci z żurnala. Jednak przy bliższym poznaniu ich piękno
jest uderzające.
Problem polega na tym, że często nie dajemy ludziom szansy,
jeśli nie pasują do naszej wizji „idealnego mężczyzny” czy „idealnej kobiety”. Uważam, że to błąd. Powinniśmy być otwarci na
spotkania i nawiązywanie znajomości ze wszystkimi, którzy chcą
nas bliżej poznać. Warto kierować się taką filozofią, nawet jeśli
wszystko, co w ten sposób zyskasz, to tylko (i aż) kilku nowych
przyjaciół. A czasami wśród nich może się znaleźć osoba, którą
naprawdę pokochasz. Takie rzeczy się zdarzają.
Gdy sam jeszcze szukasz, pragniesz i czekasz na okazję, by udowodnić, że jesteś wart miłości, daj też innym szansę, by udowodnili to Tobie. Skoro sam chcesz otrzymać, powinieneś też dawać,
prawda? W tym miejscu do gry wchodzi wiara. Skoro nie chcesz,
aby inni osądzali Cię wyłącznie na podstawie wyglądu, sam bądź
gotowy dostrzec ich wewnętrzne piękno.
Stanowczo zbyt często nawet nie próbujemy poznać bliżej osób
niepełnosprawnych lub takich, które wydają nam się „dziwne” lub
„inne”, ponieważ z jakiegoś niezrozumiałego powodu szufladkuje23
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my je i momentalnie odrzucamy lub po prostu boimy się nawiązać
z nimi kontakt. Gdy przemawiam do grup uczniów, często pytam,
czy chcieliby się ze mną zaprzyjaźnić. Oczywiście większość z nich
odpowiada: „Tak!”. Wtedy mówię: „Skoro jesteście gotowi zaprzyjaźnić się ze mną – facetem bez rąk i bez nóg – dlaczego mielibyście nie przyjaźnić się z ludźmi, którzy są w jakiś sposób inni od
was – mają inny kolor skóry, inny status materialny, wyznają inną
wiarę albo są niepełnosprawni fizycznie lub umysłowo?”.
Po tych słowach na sali zwykle zapada cisza. Wielu uczniów
i nauczycieli zwierzało mi się, że po tym, jak młodzi ludzie wzięli
sobie do serca te słowa, ich szkoła stawała się innym miejscem.
I oby tak było. Wiem, jak czuje się ktoś odrzucony i izolowany.
Dorastając, często czułem się niepewnie z racji braku kończyn
i tego, że poruszam się na wózku inwalidzkim. Moi koledzy naśmiewali się ze mnie; jestem pewien, że były też osoby, które świadomie mnie unikały lub uważały za dziwaka.
Zdarzało się, że wątpiłem w siebie, ale nigdy się nie poddałem
w moich poszukiwaniach miłości. Choć nie wyglądałem „normalnie”, uważałem się za normalnego człowieka i miałem takie
same pragnienia jak wszyscy inni. Chciałem znaleźć bratnią duszę.
Moje serce tęskniło za kimś, z kim mógłbym dzielić życie, komu
mógłbym zaufać, powierzać swoje sekrety i z kim mógłbym być
naprawdę blisko.
Może wyparłem lub po prostu wyrzuciłem z pamięci nieprzyjemne wspomnienia z dzieciństwa, ale nie przypominam sobie ani
jednej sytuacji z czasów szkoły podstawowej, w której ktoś odrzuciłby mnie z powodu mojego braku kończyn. Na pewno byli
tacy, którzy nie chcieli mieć ze mną nic wspólnego, tylko po prostu o tym nie mówili, oraz tacy, którzy unikali mojego towarzystwa, więc nie miałem okazji nawiązać z nimi bliższego kontaktu.
24
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Większość moich kolegów była jednak dla mnie bardzo życzliwa.
Niektórzy z nich zostali moimi bliskimi przyjaciółmi. Pierwszy
poważniejszy związek stworzyłem jednak dopiero wtedy, gdy zbliżałem się już do dwudziestki.

Szczenięca miłość
Pewnie Ty również w wieku nastoletnim czułeś, że po prostu musisz mieć sympatię, żeby zasłużyć sobie na akceptację rówieśników.
Który nastolatek nie chce być popularny i lubiany? Jeśli o mnie
chodzi, tak bardzo chciałem być akceptowany w grupie rówieśniczej, że zacząłem unikać moich chrześcijańskich przyjaciół i udawać „twardego gościa”. Zacząłem przeklinać na potęgę, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Jak łatwo się domyślić, nie wypadłem
zbyt przekonująco w roli quasi-gangstera miotającego przekleństwami na prawo i lewo. W końcu dałem sobie z tym spokój,
zwłaszcza że ośmieszałem zarówno samego siebie, jak i swoich rodziców. Na szczęście moi chrześcijańscy przyjaciele nie spisali mnie
na straty i z radością powitali mnie z powrotem w swoim gronie,
gdy już porzuciłem te żałosne próby aktorstwa.
Nie raz i nie dwa zachowywałem się niezręcznie w relacjach
z dziewczynami. Do tych, które wpadły mi w oko, najczęściej
wzdychałem z ukrycia. W pewnej dziewczynie podkochiwałem
się prawie trzy lata, a jej pewnie nawet przez myśl nie przeszło,
że ma skrytego wielbiciela. Najpierw byliśmy tylko przyjaciółmi,
ponieważ miała chłopaka. Gdy się rozstali, postawiłem wszystko
na jedną kartę i zaprosiłem ją na randkę.
Odrzuciła moją propozycję, a potem umówiła się z jednym
z moich kumpli. Z jednej strony cieszyłem się z ich szczęścia, ale
z drugiej, gdy patrzyłem na nich razem, robiło mi się smutno.
25
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Nigdy nie będę miał takiej dziewczyny jak ona – myślałem. Nie
zasługuję na taką piękność.
Postanowiłem trochę się nad sobą poużalać. Zaszyłem się gdzieś
sam i przeżywałem swoje odrzucenie. To zabawne, że wszyscy przechodzimy przez takie doświadczenia, a wydaje się nam, że jesteśmy z tym wszystkim zupełnie sami. Jesteśmy przekonani, że nikt
jeszcze nie cierpiał tak, jak my. Prawda jest taka, że nawet najpiękniejsze dziewczyny, najprzystojniejsi faceci i najpopularniejsze
dzieciaki również dobrze wiedzą, czym jest odrzucenie, samotność
i brak pewności siebie. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto gładko
prześlizgnąłby się przez okres dzieciństwa i wieku nastoletniego bez
bodaj jednego zawodu miłosnego czy upokorzenia. To nieodłączny
element dorastania i bycia człowiekiem. Chociaż to bolesne, możemy dzięki temu stać się bardziej wrażliwi, wyrozumiali i życzliwi
w relacjach z innymi.
Mówiąc wprost, trudne doświadczenia mogą zmienić nas na
lepsze, jeśli potraktujemy je jako życiowe lekcje. Czy nie lepiej
spróbować wynieść z nich coś pozytywnego, zamiast wciąż tylko
zgrywać rozgoryczoną ofiarę losu?
Mamy moc, by nawet najboleśniejsze doświadczenia przemienić
w źródło dobra. Aby to osiągnąć, wystarczy, że spojrzymy na nie
jak na część Bożego planu, jak na coś, co ma uczynić nas silniejszymi i bardziej skłonnymi do zaufania miłości Bożej i miłości innych
ludzi.

Jak się uczyć na błędach w miłości
Nie wiem jak Ty, ale ja ze swoich zawodów miłosnych – chociaż
właściwie to nie była prawdziwa miłość, ale raczej szczeniackie
zauroczenie – wyniosłem wiele cennych lekcji. Jako nastolatek
26
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marzyłem o ślubie i założeniu rodziny, podobnie jak większość
ludzi. Słysząc w radiu piosenkę o miłości, wyobrażałem sobie siebie
z dziewczyną, w której akurat się wtedy podkochiwałem.
Poważniej zakochałem się w dziewiątej klasie. Za obiekt swoich
westchnień obrałem jedną z najpopularniejszych dziewczyn z naszego rocznika. Zaprosiłem ją na randkę, a ona powiedziała „nie”,
a raczej powiedziała coś, co każdy facet zrozumiałby jako odmowę, tylko podaną w dyplomatycznej formie: „Nie mogę się z tobą
umówić, ponieważ nie chcę zniszczyć naszej przyjaźni”.
Byłem wściekły i rozgoryczony. Przez parę kolejnych miesięcy
snułem się z kąta w kąt bez celu. Nie potrafiłem zrozumieć, jak to,
że pójdziesz z kimś na randkę, może „zniszczyć” Twoją przyjaźń
z tą osobą. Zawsze mi się wydawało, że jest dokładnie odwrotnie:
możecie w ten sposób stać się jeszcze lepszymi przyjaciółmi. Czy
nie o to właśnie chodzi? Odpowiedź tej dziewczyny nie była logiczna, ale to jedno z tych sformułowań, których ludzie używają,
gdy nie mają ochoty umówić się z kimś na randkę, ale nie chcą też
zranić uczuć tej osoby.
Przynajmniej nie powiedziała, że nie ma czasu, bo myje włosy,
sprząta w piwnicy albo bawi się ze swoją papużką! Najbardziej
zaskakującą odpowiedź na zaproszenie na randkę otrzymałem od
jednej z koleżanek ze studiów: „Nie szukam chłopaka. Chcę poznać kogoś, kto mi się oświadczy!”. Wiedziałem, że mówi poważnie, i trochę mnie to wystraszyło. Niektórzy uważali jednak, że z jej
strony była to tylko taka gra.
Oczywiście faceci również stosują różne zagrywki. Gra zwana
randkowaniem od zawsze rządzi się skomplikowanymi regułami,
a wydaje mi się, że w ostatnich latach stała się jeszcze trudniejsza.
Stary system polegający na tym, że chłopak zaprasza dziewczynę
na randkę, w niektórych kręgach jest już passé. Zamiast wycho27
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dzić dokądś we dwoje, by porozmawiać i lepiej się poznać, młodzi
ludzie najpierw spotykają się w grupach, a potem łączą się w pary.
To na pewno mniej oficjalny sposób zawierania bliższych znajomości, ale wielu osobom utrudnia nawiązanie prawdziwego, głębszego
kontaktu. Oczywiście łatwiej jest też „spławić” kogoś, kto nie wyda
się nam interesujący.
Tak jak wszyscy, czuję się zraniony, gdy ktoś mnie odrzuci. Jednak w przeciwieństwie do większości ludzi zmagam się też z konsekwencjami swojej niepełnosprawności, która zawsze była dla
mnie dodatkowym ciężarem obok typowych trudności związanych
z randkowaniem.
Nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek dziewczyna powiedziała mi, że nie chce się ze mną umówić, ponieważ nie mam rąk
ani nóg lub jeżdżę na wózku, ale z pewnością moja niepełnosprawność była barierą, która powstrzymała niektóre z dziewczyn przed
nawiązaniem bliższej relacji. Niby to rozumiałem, ale trudno mi
się było z tym pogodzić. Takim „utrudnieniom” jak kiepska fryzura, pryszcze czy nadwaga można jeszcze jakoś zaradzić, ale nie
mogłem nic zrobić, by wyrosły mi ręce i nogi. Zawsze gdzieś z tyłu
głowy miałem myśl, że z tego powodu żadna kobieta nie będzie
chciała poznać mnie bliżej, a tym bardziej umówić się ze mną na
randkę.
Każdy z nas ma swoje niedoskonałości. Moje cztery niedoskonałości po prostu bardziej rzucają się w oczy. Starałem się być normalnym facetem, za jakiego się uważałem, ale nie sposób było nie
zauważyć, że różnię się wyglądem od innych. Odkryłem, że Bóg
pozwolił mi się takim urodzić w konkretnym celu, ale i tak niełatwo mi było skłonić dziewczynę do pójścia ze mną na randkę. Problemem była oczywiście moja niepełnosprawność, ale chodziło nie
tylko o mój wygląd. Jestem przekonany, że dużą część tych dziew28
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czyn odstraszył fakt, że potrzebowałem pomocy przy najprostszych
czynnościach, takich jak jedzenie czy picie. Przyjmowałem to ze
zrozumieniem, co nie znaczy, że nie czułem się zraniony.
I jeszcze jedno: nie mogłem prowadzić samochodu, który dla
nastolatków jest przecież synonimem bycia cool. Podczas gdy moi
koledzy zabierali swoje dziewczyny na przejażdżkę do kina, restauracji albo na koncert, ja musiałem liczyć na pomoc swoich rodziców lub przyjaciół z prawem jazdy. Była to kolejna rzecz, którą
moi rówieśnicy traktowali jak coś najzwyklejszego pod słońcem,
a której ja nie mogłem robić.
Próbowałem nie skupiać się na swojej niepełnosprawności, ale
w najtrudniejszych momentach miałem pokusę, żeby się poddać,
pójść do domu i schować się pod kołdrą. Na całe szczęście te autodestrukcyjne myśli nie trzymały się mnie zbyt długo. Jestem z natury optymistą, a moja wiara oraz rodzina zawsze były dla mnie
źródłem siły.
Jednak moi rodzice mieli mieszane uczucia, jeśli chodzi o moje
zainteresowanie dziewczynami. Po części wynikało to z ich opiekuńczości, a po części – z konserwatywnych poglądów. Nawet
samo wyrażenie randkowanie źle im się kojarzyło i woleli mówić,
że chłopak powinien starać się o względy dziewczyny. Próbowałem im tłumaczyć, że gdybym zapytał australijską nastolatkę, czy
mogę starać się o jej względy, naraziłbym się tylko na śmieszność.
Pomyślałaby pewnie, że czytam stanowczo zbyt dużo książek o średniowieczu.
Największy problem z moimi randkami miał tata. Wiele lat
później, gdy byłem już mężem Kanae, przyznał, że nigdy nie
wierzył, że kiedykolwiek znajdę sobie żonę. Gdy byłem nastolatkiem, tata nie reagował zbyt entuzjastycznie, kiedy wspominałem
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o dziewczynach, które wpadły mi w oko. Pewnie obawiał się, że
któraś z nich złamie mi serce.
Oczywiście nie znaczy to, że moi rodzice nie chcieli, bym
miał przyjaciół. Wręcz przeciwnie: nie pozwalali mi odcinać się
od ludzi, gdy miałem gorsze dni, i zachęcali mnie do otwartości
w kontaktach z innymi, by koledzy z klasy mieli szansę lepiej mnie
poznać. Dorastałem nie tylko z siostrą i bratem, ale też ze zgrają
hałaśliwych kuzynów, którzy w pełni mnie zaakceptowali i mieli
dla mnie tyle samo „szorstkiej miłości”, ile dla siebie nawzajem.
Z ich pomocą przezwyciężyłem niepewność i stałem się bardziej
towarzyski. Nigdy nie byłem typem samotnika, więc nie miałem
w zwyczaju unikać ludzi. Korzystałem z każdej okazji, żeby nawiązać nowe znajomości.
Jako uczeń ostatnich klas liceum miałem już na szczęście za
sobą walkę z wieloma barierami towarzyskimi i brakiem pewności siebie. Moi koledzy wybrali mnie nawet na przewodniczącego
samorządu szkolnego. Nie byłem jednak facetem, do którego najpopularniejsze dziewczyny w szkole ustawiają się w kolejce, żeby
umówić się na randkę.
Udało mi się wyciągnąć wnioski z tej trudnej lekcji. W końcu
zrozumiałem, że jest jeszcze wiele innych dziewczyn, z którymi
warto się zaprzyjaźnić. Zacząłem stosować mniej restrykcyjne kryteria przy zawieraniu nowych znajomości i mój krąg przyjaciół zaczął się poszerzać. Zauważyłem, że im bardziej ja akceptuję innych,
tym bardziej inni akceptują mnie.
Nie chcę przez to powiedzieć, że powinniśmy udawać, że ktoś
nas interesuje, gdy w rzeczywistości tak nie jest, lub umawiać się
na randki z kimś, kto nie jest dla nas ani trochę atrakcyjny. Jednak zarówno wśród nastolatków, jak i dorosłych zdarzają się osoby, które szukają kandydatów na mężów lub żony pod kątem ich
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statusu społecznego, wyglądu zewnętrznego i popularności, a nie
interesuje ich to, co kryje się w głowie i sercu ich potencjalnego
wybranka.
Sądzę, że warto, byśmy w naszych poszukiwaniach prawdziwej miłości nie odgradzali się od innych tak wieloma barierami
i ograniczeniami. Zasługujesz na miłość, ale musisz zgodzić się na
to, że być może miłość Twojego życia nie będzie w stu procentach
zgodna z Twoim obrazem idealnego męża lub idealnej żony. Nie
znaczy to oczywiście, że masz wybierać „pierwszego z brzegu”, ale
może się zdarzyć, że osoba, której oddasz serce, okaże się zupełnie
inna, niż to sobie wyobrażałeś.

Kto nie ryzykuje, nie kocha
Szukając prawdziwej miłości, skaczesz na głęboką wodę. Jest duże
ryzyko, że będzie to dla Ciebie trudna i bolesna przeprawa. Zdarza
się, że osoba, która wydaje Ci się „tą jedyną”, decyduje, że Ty nie
jesteś „tym jedynym” dla niej. Może pocieszy Cię fakt, że większość z nas zakochuje się co najmniej raz lub dwa razy, zanim znajdzie miłość swojego życia. Przecież te wszystkie smutne piosenki
i powieści o nieszczęśliwej miłości nie napisały się same. Stworzyli
je ludzie, którzy przeżyli zawód miłosny i chcieli się podzielić z innymi swoim bólem – uniwersalnym ludzkim doświadczeniem.
Ty również poczujesz się zdradzony, upokorzony i zraniony do
głębi, gdy Twoja miłość pozostanie nieodwzajemniona. Będziesz
rozpaczał, że straciłeś szansę na związek. Może będzie Ci się wydawać, że już nigdy się nie pozbierasz, ale to nieprawda. Staniesz
na nogi, a gdy spotkasz tę „jedną, jedyną”, tym bardziej docenisz
miłość, jaką Cię obdarzy. Daję słowo, że tak będzie!
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Zawód miłosny to nic przyjemnego, ale rzadko kiedy kończy się
tragicznie. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Miałem dziewiętnaście lat, gdy zacząłem swój pierwszy poważny związek. Poznaliśmy się na obozie chrześcijańskim w Stanach Zjednoczonych,
z dala od mojej rodzinnej Australii. Mój wujek Batta znał rodziców
tej dziewczyny i postanowił mi ją przedstawić. Podobnie jak ja, pochodziła z głęboko wierzącej rodziny. Momentalnie między nami
zaiskrzyło. Czułem się tak, jakby spełniały się moje najpiękniejsze
marzenia.
Na początku byliśmy przyjaciółmi, ale szybko przeszliśmy do
etapu, kiedy chcieliśmy spędzać ze sobą dosłownie każdą chwilę. Specjaliści od relacji twierdzą, że najsilniejsze więzi tworzą się
pomiędzy parami, które zaczynają jako przyjaciele i opierają swój
związek na fundamencie wspólnych zainteresowań i wartości. To
kryterium na pewno spełnialiśmy. Przeprowadziliśmy mnóstwo
poważnych i głębokich rozmów. Nie była to relacja z podtekstem
erotycznym, ponieważ oboje uważaliśmy, że z seksem nie należy
się spieszyć i najlepiej jest cieszyć się nim dopiero w małżeństwie.
Rozmawialiśmy nawet o tym, że kiedyś chcielibyśmy się pobrać.
Byłem w bliskich relacjach z jej rodzicami. Z początku jej tata
odnosił się do mnie bardzo życzliwie i zacząłem go traktować jak
drugiego ojca. Przeniosłem się do Stanów Zjednoczonych, aby
skupić się na swoim życiowym powołaniu. Czułem, że Bóg powołuje mnie do służby ludziom na całym świecie. W tamtym okresie moi rodzice oraz członkowie naszej wspólnoty kościelnej byli
z różnych powodów przeciwni temu pomysłowi, więc pomimo
swojej determinacji czułem się osamotniony i słaby. Ojciec tej
dziewczyny był człowiekiem ogromnej wiary i odwagi i zachęcał
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mnie, bym śmiało niósł przesłanie ewangelizacyjne ludziom z różnych zakątków świata. Nie planowałem zakochać się w jego córce.
Zanim przyjechałem na ten obóz, ktoś pół żartem, pół serio powiedział mi: „Kto wie, może znajdziesz dziewczynę w Ameryce?”.
Zbyłem go śmiechem i odpowiedziałem, że nie potrzebuję teraz
żadnych rozproszeń. Podkreślałem, że jadę na obóz, by w sferze
duchowej być tam, gdzie chce mnie widzieć Bóg. Postanowiłem
odstawić na bok swoje pragnienie znalezienia bratniej duszy i skupić się wyłącznie na działalności ewangelizacyjnej. Przez dziesięć
miesięcy nie zakochałem się w żadnej dziewczynie ani nawet o żadnej nie myślałem – i było mi z tym dobrze.
I wtedy spotkałem tę atrakcyjną, głęboko wierzącą młodą kobietę, która całkiem zawróciła mi w głowie. Tak łatwo mi się z nią
rozmawiało i tak dobrze czułem się w jej towarzystwie. Bez przerwy o niej myślałem. Zaraz po tym, jak ją poznałem, wróciłem do
swojego pokoju, aby pobyć sam na sam ze swoimi myślami.
Modliłem się: Nie, nie, nie, Boże. Nie mogę teraz zakochać się
w tej dziewczynie. Ona mieszka zbyt daleko, a ja mam przecież takie wielkie plany. Ktoś kiedyś powiedział: „Jeśli chcesz rozśmieszyć
Boga, opowiedz Mu o swoich planach”. Wyobraziłem sobie, jak
Bóg śmieje się i mówi: „To cię nauczy robić plany, Nicku Vujicicu!”.
W modlitwie mówiłem Bogu, że nie będę uganiał się za tą
dziewczyną, ale jeśli On chce, żebyśmy się lepiej poznali, ona sama
znajdzie mnie na tym obozie. Jak się później okazało, rzeczywiście pewnego dnia mnie odnalazła i szybko zorientowaliśmy się,
że oboje wpadliśmy sobie w oko. Najfajniejsze było to, że wręcz
nie mogliśmy się nagadać. Nasze rozmowy ciągnęły się godzinami
i ani razu nie zapadła niezręczna cisza. Ta idylla trwała przez trzy
tygodnie.
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Gdy obóz dobiegł końca, spotykaliśmy się w domach naszych
wspólnych znajomych, a zanim wyjechałem ze Stanów, odwiedziłem ją również w jej rodzinnym domu. Rozmawialiśmy przez telefon i spędzaliśmy ze sobą czas niemal każdego dnia. Myślałem
o niej bez przerwy, a ona mówiła, że ja też jestem ciągle obecny
w jej myślach. Byłem totalnie zauroczony i wydawało się, że jej
również na mnie zależy. Kiedy powiedziałem jej, że chciałbym
mieć dłonie, by móc trzymać się z nią za ręce, odpowiedziała, że
mój brak kończyn „sprawia, że wszystko to jest jeszcze bardziej
wyjątkowe”.
Czas, który spędziliśmy wspólnie, wydawał mi się niebem na
ziemi. Nigdy wcześniej czegoś podobnego nie przeżyłem. Dzieliliśmy się ze sobą swoimi marzeniami i lękami. Okazało się, że mamy
mnóstwo wspólnych zainteresowań i podobny punkt widzenia na
wiele spraw. Otworzyłem przed nią swoje serce i chciałem z nią być
bez końca. Wyglądało na to, że jesteśmy dla siebie stworzeni, a ten
krótki czas, jaki spędziliśmy razem, wydawał się nam wiecznością.
Jednak pewnego dnia jak grom z jasnego nieba spadły na mnie jej
słowa: „Potrzebuję więcej przestrzeni. Nie jestem na razie gotowa
na poważny związek”.
To nie był dobry znak. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi
kiedyś, że jeśli dziewczyna kiedykolwiek powie mi, że potrzebuje więcej przestrzeni, powinienem jak najszybciej przenieść się na
drugi koniec świata, nie oglądając się za siebie. Nie nazbierałem
wystarczająco dużo mil w lotniczym programie lojalnościowym,
żeby to zrobić. Zamiast tego z bólem serca uszanowałem jej prośbę. Wycofałem się. Czułem się zraniony, ale ufałem, że Bóg zdecyduje, czy mamy być razem. Powiedziałem sobie, że niezależnie od
tego, jaką drogą pójdziemy jako para, będzie to Boża droga, a nie
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ścieżka, na którą sam chciałbym nas siłą skierować. Nie można
nikogo zmusić do miłości.
Przypomniałem jednak Bogu – na wypadek gdyby miał jakieś
wątpliwości – że naprawdę bardzo chciałem z nią być.
Kiedy ta wspaniała dziewczyna powiedziała mi, że potrzebuje
więcej przestrzeni, nie byłem pewny, czy rzeczywiście chce ze mną
zerwać, czy to jej rodzice wywierają na nią presję. Wyczuwałem
instynktownie, że jej ojciec akceptuje mnie jako przyjaciela rodziny, ale nie jako kandydata do ręki swojej córki. Oczywiście jeśli to
była prawda, moja sympatia nie mogła tak po prostu zignorować
jego zdania. Poprosiła mnie, żebym wycofał się na pewien czas,
i tak też zrobiłem, wiedząc, że nie mogę zmusić jej, by mnie pokochała, jeśli nie czuje tego w swoim sercu. Wierzyłem, że jeśli Bóg
chce, abyśmy byli razem, na pewno znajdzie rozwiązanie. Dlatego
poddałem się Jego woli.
Próbowałem być cierpliwy, jednak im dłużej czekałem, tym bardziej mi jej brakowało. Z każdą chwilą rozłąki moje uczucie do
niej stawało się coraz silniejsze. Walczyłem ze sobą, żeby dać jej
więcej przestrzeni, powtarzając sobie, że jeśli Bóg skłonił jej serce
ku mnie, to nic nie może nas rozłączyć. Bóg wie, co kryje się w jej
sercu. Próbowałem postępować jak rozsądny i dobry chrześcijanin, co nie zmieniało faktu, że szalenie za nią tęskniłem. Te trzy
tygodnie, które spędziliśmy razem, były jednym z najpiękniejszych
doświadczeń w moim życiu.

Zagubiony i opuszczony
Czy znasz taki zwrot usychać z tęsknoty? Byłem idealnym przykładem na to, że taki stan istnieje. Każdy dzień naszej rozłąki był dla
mnie jak rok. Nie mogłem spać, ponieważ ciągle przed oczami
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miałem jej twarz. Przewracałem się z boku na bok i błagałem Boga,
żeby pomógł mi odzyskać tę dziewczynę albo usunął ją z mojej
pamięci.
Aby lepiej zobrazować, jak bardzo za nią tęskniłem, przyznam
się, że kupiłem flakonik jej ulubionych perfum, skropiłem nimi
poduszki na swoim łóżku i wtulałem w nie twarz w nocy, a czasami również w ciągu dnia!
Nigdy wcześniej nie czułem tak silnego i wszechogarniającego
zauroczenia drugą osobą. Wydawało mi się, że ona kocha mnie tak
samo mocno, jak ja kocham ją, co było dla mnie czymś zupełnie
nowym. Nie mogłem poddać się bez walki – chodziło w końcu
o moją pierwszą miłość. Nieustannie o niej myślałem. Pisałem do
niej listy, układałem teksty piosenek, ale nigdy nie próbowałem ich
jej wysłać. Nie kontaktowaliśmy się przez kilka lat, ale mnie nawet
przez myśl nie przeszło, żeby w tym czasie spotykać się z kimkolwiek innym.
Cztery i pół roku później (dla mnie była to cała wieczność)
przemawiałem w kościele niedaleko jej domu i miałem okazję
znów się z nią spotkać. Moje uczucie do niej nie osłabło przez ten
czas. Tym razem prosiłem Boga o siłę do tego, abym mógł spojrzeć
jej w oczy, w sercu pragnąc przyjaźni – i tylko przyjaźni.
Przed swoim wystąpieniem odwiedziłem ją w domu. Obejrzeliśmy razem zdjęcia, które zrobiła podczas ostatniej podróży misyjnej. Zawsze podziwiałem jej miłość do dzieci i moc jej wiary
w Jezusa. Jest naprawdę wyjątkową osobą. Chociaż kierowałem do
niej wpisy w pamiętniku (których nigdy jej nie pokazałem) i pisałem dla niej piosenki (których nigdy nie miała okazji usłyszeć),
w końcu nauczyłem się traktować ją tylko jako przyjaciółkę. To
było dla mnie niezwykle ważne.
Przyszła na moje wystąpienie, a potem powiedziała mi: „Gdy
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tak na ciebie patrzyłam, pomyślałam sobie, że być może sama pozbawiam się jednej z największych łask, jaką Bóg chce mnie obdarzyć”.
Byłem wstrząśnięty i nie mogłem uwierzyć własnym uszom.
Porozmawialiśmy szczerze o tym, co do siebie czujemy, i postanowiliśmy spróbować ponownie, ale tym razem w tajemnicy przed
wszystkimi. Ona miała nadzieję, że jeśli taka jest wola Boża, jej
ojciec, który był przeciwny naszemu związkowi, w końcu zmieni
zdanie. Przekazała mi liścik, w którym napisała, że marzy o naszej
wspólnej przyszłości.
Byłem nieustannie w podróży, więc kontaktowaliśmy się głównie na odległość. Nasz sekretny związek trwał prawie rok, ale pewnego dnia jej ojciec znalazł rachunek telefoniczny, z którego jasno
wynikało, że nasze międzykontynentalne rozmowy kosztowały ją
setki dolarów.
Tym razem tata dał jej jasno do zrozumienia, co myśli o naszym związku. Szanowałem tę młodą kobietę jako moją siostrę
w Chrystusie i chciałem dla niej wszystkiego, co najlepsze. Nie
chciałem być kością niezgody w jej relacjach z ojcem. Ta strata
bolała mnie tym bardziej, że na początku naszych kontaktów nawiązałem bliską więź z jej tatą. Widziałem w nim swojego mentora
i trenera motywacyjnego. Rozstając się z tą dziewczyną, straciłem
jednocześnie kontakt z jej ojcem. Opłakiwałem te dwie straty przez
półtora roku. Nie wiem, co bym zrobił bez pomocy moich przyjaciół i krewnych, którzy pocieszali mnie i dodawali mi otuchy.
Wielu z nich w tym okresie modliło się o ukojenie mojego zbolałego serca – i całej reszty mojego ciała i ducha. Nikt z nas nie
byłby w stanie przetrwać życiowych trudności bez pomocy innych.
Wiem, że mojej rodzinie i przyjaciołom niełatwo było słuchać,
jak rozpaczam po tym nieudanym związku, ale mimo wszystko
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okazywali mi życzliwość i zrozumienie. Największą cierpliwością
i serdecznością wykazali się moi najbliżsi przyjaciele – Andie, Lee,
Ally, Jackie oraz mój wujek Sam, a także współpracownicy z mojego zespołu duszpasterskiego. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze
modlitwy i wrażliwość.
Mocno wierzę w potęgę modlitwy, ale przyznam, że w tamtym
trudnym okresie niełatwo mi było zebrać siły, by się modlić. Moi
przyjaciele doskonale to rozumieli i stanęli na wysokości zadania.
Swoją siłą leczyli moją słabość. Zachęcam, byś otaczał się prawdziwymi przyjaciółmi i kochającą rodziną. Wspieraj ich, gdy będą
w potrzebie, a i oni będą przy Tobie w trudnych chwilach.
Z perspektywy lat widzę, że za sprawą tego trudnego okresu stałem się dojrzalszy. Może też trochę mniej naiwny. Zastanawiałem
się nawet, czy nie porzucić marzeń o miłości i nie skoncentrować
się wyłącznie na rozwoju zawodowym i umacnianiu wiary. Przez
pewien czas strzegłem swojego serca przed zranieniem, skrywając
uczucia przed całym światem i rzucając się w wir pracy i podróży.
Czekałem, nie zawsze cierpliwie, aż Bóg postawi na mojej drodze tę właściwą osobę. Wierzyłem, że to zrobi, ale – jeśli mam być
całkiem szczery – muszę przyznać, że przez długi czas zmagałem się
z poczuciem osamotnienia i z bólem złamanego serca. Zdarzały się
dni, kiedy czułem się jak rozbitek, dryfujący na falach z nadzieją,
że kiedyś natrafi na suchy ląd lub napotka szalupę ratunkową, która zabierze go na brzeg. Nazwałem ten stan „trybem przetrwania”.
W ciągu kolejnych kilku lat spotykałem kobiety, które się mną
interesowały, i takie, które przyciągały moją uwagę. Uznałem jednak, że jeśli Bóg przygotował dla mnie tę jedną wyjątkową osobę,
to zapozna mnie z nią w taki sposób, który rozproszy wszelkie
obawy, wątpliwości i poczucie zagubienia. Gdy tak postanowiłem,
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znów poczułem się wolny i bardziej pewny siebie. Zaufałem swojej
intuicji i zawierzyłem Bogu.
Podczas wystąpień często mówiłem, że Bóg kiedyś da mi żonę.
Jedna z kobiet, które usłyszały te słowa, podeszła do mnie na koniec i powiedziała: „Może nie będziesz mógł potrzymać jej za rękę,
ale na pewno mocno przytulisz jej serce”. Spodobało mi się, jak
to ujęła.

Bóg nigdy nas nie oszuka
Jeśli Bóg zaszczepia jakieś pragnienie w Twoim sercu, możesz mieć
pewność, że Cię nie oszuka. Może coś Ci zabrać, ale tylko dlatego,
że ma dla Ciebie inne plany. Jeśli masz za sobą nieudany związek,
możesz czuć się oszukany, zraniony lub zniechęcony. Doskonale to
rozumiem. Sam przez to przeszedłem.
Te uczucia są w pełni uzasadnione. Gdybyś nie miał poczucia
straty po rozstaniu ze swoją sympatią, znaczyłoby to przecież, że
tak naprawdę nic wielkiego między Wami nie było. Zawody miłosne są bolesne, ale najważniejsze, byś nie zapomniał, że jeśli Bóg
zaszczepił w Twoim sercu pragnienie miłości, to On sam usunie
wszystkie przeszkody.
Może właśnie przeżywasz ból osamotnienia z powodu rozstania,
ale to minie. Wykorzystaj ten czas, by wyciągnąć z niego pożyteczne wnioski, dojrzeć i stać się lepszym człowiekiem, jeszcze bardziej
zasługującym na miłość. Nie poddawaj się! Wstań! Wzmocnij ciało, umysł i ducha, by jak najlepiej przygotować się na dzień, kiedy
Bóg postawi przed Tobą prawdziwą miłość Twojego życia.
Nie mogę obiecać, że znajdziesz przeznaczoną Ci osobę – taką
obietnicę może złożyć tylko Bóg. A pamiętaj, że nasz Bóg jest hojny, a Jego miłość nie zna granic. On odbuduje Twoje siły i uleczy
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Twoje zranienia. Mnie możesz nie wierzyć, ale uwierz Jemu. Spójrz
tylko, jak wspaniałą osobę Bóg ostatecznie postawił na mojej drodze.

POLECAMY RÓWNIEŻ INNE
KSIĄŻKI NICKA VUJCICA

Nick Vujicic to słynny człowiek bez kończyn, znany na całym świecie
z wystąpień publicznych i wywiadów telewizyjnych, a także z filmów
dostępnych w Internecie. Oto jego niezwykła, inspirująca autobiografia, a jednocześnie świadectwo głębokiej wiary.
„To piękna i budująca opowieść o sile człowieka, która drzemie
w jego sercu. Nick Vujicic pływa, surfuje, jeździ po świecie z wykładami, kieruje swoją firmą, pomaga innym, prowadzi program
w radiu. Można powiedzieć, że z jego życia płynie przesłanie: Żyj
śmiało! Ten świat jest tego wart. Szczerze podziwiam”.
– Marek Kamiński, podróżnik, polarnik, pisarz, założyciel fundacji wspierającej osoby niepełnosprawne

PRZECZYTAJ FRAGMENT KSIĄŻKI NA STRONIE WWW.AETOS.PL

Swój sukces życiowy Nick Vujicic przypisuje postawie streszczającej
się w dewizie „wiara w działaniu”. W tej książce podpowiada, jak
konsekwentnie stosować wiarę w działaniu w różnych dziedzinach
życia – jak przekuć wiarę w czyn w konfrontacji z różnymi problemami i wyzwaniami.
„Każdy, kto wątpi w swoje możliwości, komu zdarza się upadać
i tracić poczucie jakiegokolwiek sensu, powinien wiedzieć, że są na
tym świecie tacy, których los doświadczył tysiąckroć bardziej, a się
nie poddali. Kimś takim jest Nick Vujicic. Swoją ogromną siłą i optymizmem zawstydza każdego, kto się poddaje pod ciężarem swoich
trudności. Czasem warto się porównać do kogoś, kto ma mniej od
nas, by docenić skarby, które nas otaczają. Ta książka każdego do
tego zachęca. Torpeda”
– Jasiek Mela, założyciel Fundacji Poza Horyzonty, najmłodszy
i jedyny niepełnosprawny na świecie zdobywca obu biegunów

PRZECZYTAJ FRAGMENT KSIĄŻKI NA STRONIE WWW.AETOS.PL

Książka Bez granic! to zbiór pięćdziesięciu rozważań, w których Nick
Vujicic dzieli się swoimi najcenniejszymi odkryciami i wskazówkami. Podpowiada, jak z odwagą i determinacją pokonywać życiowe
przeszkody. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z trudnościami
w sferze wiary, relacji międzyludzkich lub pracy, czy może nie radzisz sobie z gniewem, masz problemy ze zdrowiem, doskwiera ci
niskie poczucie własnej wartości lub brakuje ci odwagi, by realizować marzenia, przedstawione w tej książce rady oparte na zasadach biblijnych w połączeniu z pozytywną postawą Nicka pomogą
ci zmienić swoje życie i przezwyciężyć ograniczenia – ponieważ Bóg
kocha cię bez granic!
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Bez rąk, bez nóg, bez możliwości obrony – jako nastolatek Nick
Vujicic był często na celowniku szkolnych i podwórkowych dręczycieli. Dlatego doskonale rozumie, jak to jest być ośmieszanym i poniżanym. Nick nauczył się jednak, że nie musi grać według reguł
narzuconych przez jego prześladowców. Ty także nie musisz biernie
akceptować roli ofiary. W tej książce Nick pokaże ci, jak zbudować
skuteczny system obrony przed przemocą rówieśniczą.
Patronat nad książką objęli m.in.: Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole FALOCHRON, Dwutygodnik Młodzieżowy Cogito, magazyn dla gimnazjalistów Victor, księgarnia Bonito,
księgarnia Tolle, serwis Granice.pl, Opoka.org.pl, Gość Niedzielny,
Przewodnik Katolicki, Stacja7.pl, Radio Rodzina i Radio Warszawa.

NICK VUJICIC

waniu z tak bliskiego każdemu z nas egocentrycznego podejścia i uczeniu się tego, by na pierwszym miejscu stawiać
Boga, na drugim – małżonka i rodzinę, a na trzecim – samych siebie.
yy Twoje małżeństwo, Twoja rodzina i Twój dom powinny
być zawsze miejscem bezpiecznym, pełnym miłości, troski
i otuchy – schronieniem przed całym światem i wszystkimi
trudnościami.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych dowodów na potwierdzenie powyższych słów, spójrz jeszcze raz na okładkę tej książki. Zobaczysz
tam moją piękną żonę, Kanae, która nauczyła mnie, że w miłości
nie ma żadnych ograniczeń.
Kanae jest piękna na zewnątrz, to jasne, ale żaden fotograf nie
potrafiłby nawet w połowie uchwycić jej prawdziwego, wewnętrznego piękna. Nasz doskonały Pan wypełnił jej serce swoją doskonałą miłością, a ona z kolei obdarzyła miłością mnie, tak bardzo
niedoskonałego człowieka! Teraz nie mam już wątpliwości, że miłość naprawdę nie zna granic.
Jednak jeśli chcesz być kochany, musisz najpierw poczuć, że
jesteś wart miłości, a w tym celu musisz przekonać samego siebie,
że zasługujesz na ten cudowny dar. Jest pewna rzecz, która wielu
osobom umyka: aby otrzymać miłość, musisz najpierw obdarzyć
nią kogoś innego. Krótko mówiąc, oznacza to, że musisz pokochać
kogoś tak bardzo, że potrzeby tej osoby będziesz przedkładać nad
swoje własne.
Musisz zrezygnować z „ja”, aby stworzyć „my”. Gdy porzucisz
miłość własną na rzecz miłości do drugiej osoby, otworzysz sobie
drogę do głębokiej relacji, która wzniesie Twoje życie na wyżyny,
o jakich nawet nie śniłeś.
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go siebie byłem po zakończeniu tego nieudanego związku. Wiele
osób widzi we mnie niezwykle optymistycznego i nieustraszonego
faceta, ale był taki okres, kiedy musiałem mocno walczyć ze sobą,
by zachować pozytywne podejście w sprawach sercowych.
Nie wierzyłem wystarczająco we własne siły, ale co gorsza – nie
dowierzałem, że Bóg chce i może ofiarować mi dar trwałej miłości
łączącej dwoje ludzi. Nie chcę, żebyś Ty również popełnił ten błąd,
jeśli – podobnie jak ja kiedyś – zmagasz się z różnymi wątpliwościami, czekając na osobę, która obdarzy Cię miłością. Jak pewnie
już wiesz, Bóg dał mi niezwykłą kobietę, tak cudowną, że codziennie mnie to zadziwia. Nawet jeśli miałbyś nie wynieść z tej książki
nic więcej, proszę, abyś zachował w sercu poniższe myśli i starał
się kierować nimi w swoim życiu. To najważniejsze, co chciałbym
Ci przekazać.
yy Nigdy nie rezygnuj z miłości, jeśli czujesz, że jej potrzebujesz, ponieważ Bóg celowo zaszczepił to pragnienie w Twoim sercu.
yy Zasługujesz na miłość, ponieważ powołał Cię do życia kochający Ojciec.
yy Istnieje ktoś, kto może Cię pokochać i dzielić z Tobą życie.
yy Udane małżeństwo wymaga wzajemnej bezinteresownej
miłości oraz obustronnego głębokiego i trwałego zaangażowania.
yy Rodzicielstwo będzie próbą dla Waszego małżeństwa.
Wzmocni więzy Waszej miłości, jednak wyłącznie wtedy,
gdy będziecie okazywać sobie nawzajem głęboką empatię
i niewzruszone wsparcie, przedkładając dobro rodziny nad
swoje własne interesy.
yy Małżeństwo to „praca”, która polega głównie na rezygno11

