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Zaupajte ljubezni, ki je v vas

Ni pravila, da lahko dajemo samo toliko ljubezni, kolikor smo 
je prejeli. Ker v globini srca vemo, kaj ljubezen je, smo jo spo-
sobni podarjati tudi drugim, in sicer več, kot smo je prejeli. Ko 
jo podarjamo, je sami zato nimamo nič manj. Nasprotno, ko 
ljubimo, se ljubezen v nas veča. Ko ljubimo, vrelec ljubezni na 
dnu naše duše raste in čedalje bolj prežema našo zavest. Tako 
postanemo ljubeči ljudje.

Knjiga prinaša jasne besede in poglobljena razmišljanja, ki 
nagovarjajo širok krog bralk in bralcev. Izkustvo »ljubiti in 
biti ljubljen« se človeka dotika v največji globini, ga poživlja in 
očara. Gre za nadvse vzvišeno občutje. V ljubezni se življenje 
od človeka pretaka k drugim. Ljubezen je energija, ki osrečuje. 
Zato avtor pravi, naj ji zaupamo. Vodi namreč do temeljev, na 
katerih sloni naše življenje. Ljubezni se je treba predati, hkrati 
pa ostati zvest sebi. Ljubezen namreč ni v prilaščanju. Prava 
ljubezen je presežna in človeka vodi k najglobljemu sebstvu. 
Ljubezen v duši ustvarja prostor večnosti. V vsaki ljubezni je 
nekaj pristnega in čistega. V vsaki človeški ljubezni, najsi je še 
tako oklepajoča, je nekaj čiste božje ljubezni. Odpraviti se je 
torej treba po sledeh svoje ljubezni, ki človeka vodi k Bogu in 
ga odpira za ljudi. Žene ga v življenje in izpolnjuje z radostjo in 
srečo. Ljubezen je kot darilo, ki nam pripada. Očara vsakogar, 
ki ga je deležen.
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