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Więzi. Jak to się dzieje, że z „ja” i „ty” powstaje „my”, z „mojego” i „twojego” rodzi się „nasze”?
Co decyduje o powstaniu więzi między ludźmi? O. Karol Meissner zaprasza do analizy etapów
powstawania międzyludzkich więzi.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=W82BzeMJTiU

Przyjaźń. Bezinteresowna, piękna, pociągająca. Jest ideałem międzyludzkich więzi. Pragniemy
jej, ale często nie wiemy jak budować. Przyjaźń.

https://www.youtube.com/watch?v=cO5mGmgSgD4&amp;feature=player_embedded

Wspólnota. Co powoduje, że przyjaźń może przetrwać próbę czasu? Co daje jej siłę? Co
sprawia, że staje się motorem wielkich przedsięwzięć? O. Karol twierdzi, że to wspólnota idei.
Zobaczcie, co ma na myśli.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=qMVTekwCHW8

Przyjaźń między kobietą a mężczyzną? Niezależnie od tego czy myślisz, że taka przyjaźń
jest możliwa, czy nie, warto posłuchać, co myśli na ten temat o. Meissner.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=ugcfmZM_g6I

Różnica między przyjaźnią a miłością. Odwieczny dylemat zakochanych. Kiedy kończy się
przyjaźń a zaczyna miłość? Gdzie jest granica? Czy przyjaźń jest warunkiem miłości? A może
wręcz przeciwnie?
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=5ePZRQ7AmwI

Koleżeństwo. Czy jest różnica między więzią koleżeńska a przyjaźnią? Kiedy wspólnota pracy,
zadań, celów staje się przyjaźnią? Czy z kolei z przyjaźni może rozwinąć się miłość? Do
rozważań o więziach zaprasza o. Karol Meissner OSB.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=fOSCARxAZws

Z przyjaźni w miłość? Wydawać by się mogło, że nie ma lepszego materiału na małżonków
niż para przyjaciół. A może przyjaźń jest warunkiem prawdziwej, trwałej miłości? Ciekawe co na
ten temat myśli o. Karol?

https://www.youtube.com/watch?v=7E3M6k3Nkto&amp;feature=player_embedded

Narzeczeństwo. Znamy dobrze pojęcie „przenoszonego narzeczeństwa”. Ale czy można
powiedzieć jak długo powinno trwać narzeczeństwo? Może warto zastanowić się jak długo nie
powinno trwać?

https://www.youtube.com/watch?v=HsiA6sTTLws&amp;feature=player_embedded

Test na miłość. Sprawdź czy Twój związek przejdzie test na miłość o. Meissnera.

https://www.youtube.com/watch?v=9zPaeuSJxVg&amp;feature=player_embedded

Zerwane więzi. Dlaczego więzi są nietrwałe? Dlaczego zawarte z miłości małżeństwa się
rozpadają? O przyczynach i procesie rozpadu więzi opowiada o. Karol.
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=54yX1fujeUI

Homoseksualna przyjaźń. Czy jest możliwa przyjaźń między osobami o homoseksualnych
skłonnościach? A może taka przyjaźń jest sposobem na radzenie sobie z takimi skłonnościami?

https://www.youtube.com/watch?v=NLBAx9f6lDA&amp;feature=player_embedded

Wolność. Czy więzi mogą zniewalać? Co zrobić żeby się wyzwolić z toksycznego związku? O
labiryntach i pułapkach międzyludzkich więzi opowiada o. Karol Meissner OSB.

https://www.youtube.com/watch?v=8WWxZy0tMR8&amp;feature=player_embedded
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