
A - ABSTINENCIA do man!elstva
Sex ako svadobn! dar! "o iné #peciálne mô$e# da% jedine&nej 
osobe, na ktorej ti zále$í najviac na svete? Sex hovorí jazykom 
“dávam sa ti úplne, exkluzívne a nav$dy” a tak je fakt mo$né sa dáva% 
iba v man$elstve. Mimo man$elstva je sex klamstvo, lebo je to iba na 
chví'ku - sebecké. Riskuje# t!m vá$ne veci: otehotnenie, 
nakazenie pohlavnou chorobou a nemenej dôle!ité 
zlomené srdce. (iadna antikoncepcia %a neochráni. Je motivujúce 
&aka% so sexom na svadobnú noc. )tatisticky páry, ktoré spolu $ijú 
sexuálne pred man$elstvom, majú obrovskú rozvodovos% oproti 
t!m, ktoré so sexom do man$elstva &akajú. Vä&#ina sexuálne 
aktívnych párov sa k man$elstvu ani nedopracuje. (i% spolu “bez 
papiera” je slepé, lebo verejn! s'ub man$elstva pomáha v krízach.

B - BU! VERNÁ/" v man!elstve
Nedaj sa oklama%! Na sexuálne zla*ovanie je dos% &asu v 
man$elstve. Man$elsk! s'ub pomáha prekona% aj sexuálne problémy, 
ktoré by mimo man$elstva viedli 'ahko k rozchodu. Man$elstvo je o 
darovaní sa a zárove+ ochote by% navzájom obdarovaní die%a%om. Ak 
z vá$nych dôvodov nemô$u prija% tento dar, tak v &ase plodn!ch dní 
(celkom 5 v mesiaci) abstinujú od sexu. Neberú antikoncepciu! Tá 
potlá&a sexualitu nere#pektovaním plodnosti mu$a a $eny. Sexualita 
je o plodnosti. Ak potlá&am funkciu trávenia a len maximalizujem 
pô$itok z jedla, ochoriem na bulímiu. Ak potlá&am reprodukciu 
antikoncepciou a len maximalizujem pô$itok zo sexu, vz%ah ochorie. 
Hormonálna antikoncepcia zvy#uje riziko rakoviny prsníka a pe&ene 
u $eny a kondóm zas oberá $enu o hormóny #%astia od man$ela. 
Antikoncepcia umo$+uje vä&#iu promiskuitu. Vytvára falo#n! dojem, 
$e chráni pred otehotnením. a tie$ náchylnos% ma% pomer pred i 
mimo man$elstva. Man$elstvo je teda ideálne miesto pre prijatie 
die%a%a a teda aj pre sex. Ak sa die%a po&ne mimo man$elstva, násilie 
potratu nie je rie#enie! Adopcia je! Je nedostatok novonarodencov 
na adopciu! Tie nekon&ia v detskom domove, ale v milujúcej rodine, 
ktorá je mo$no neplodná. Ve'a $ien s podporou okolia die%a aj 
príjme, mu$ v#ak musí ráta% s t!m, $e bude plati% alimenty.

C - CELIBÁT: dá sa !i" i bez sexu
"lovek na rozdiel od zviera%a doká$e ís% proti pudu sebazáchovy, 
ke* hladuje, alebo obetuje svoj $ivot. Doká$e ovláda% aj in#tikt 
rozmno$ovania - do&asne alebo úplne sa vzda% sexu. Niektorí 'udia 
necítia tú$bu po man$elstve, niektorí aj ke* by chceli man$elstvo,  
zrieknu sa ho pre silnej#iu tú$bu venova% sa #peciálnemu poslaniu.
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#O $KOLA NEU#Í...

O LÁSKE, !IVOTE A SEXUALITE
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((Chlam%dia - spôsobuje neplodnos"

 HPV - vedie k rakovine k#$ku maternice

 Sifylis - kon$í smr"ou, ak sa neskoro zistí

 Herpes - je bolestiv%, prená&a sa na deti 
          a nedá sa vylie$i"

PRE VE!KÚ LÁSKU 
A NAPLNEN" !IVOT...

ANTIKONCEPCIA
A KONDÓM 

"A NEOCHRÁNI 
PRED ZLOMEN#M SRDCOM 
 A NÁKAZOU POHLAVN#MI 
CHOROBAMI
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• ako ma! ú"asn# vz!ah 
• kedy si najlep$ie vychutna! sex
• jedin# spôsob ako sa vyhnú! zlomenému 

srdcu, potratu a pohlavn#m chorobám
• pre%o je to&ko rozvodov a potratov
• ktoré celebrity !a mô"u in$pirova!
• %o sú dôsledky vo&ného sexu a antikoncepcie
• kto je za potratov#m a antikoncep%n#m 

priemyslom
• "e najmen$í &udia nie sú rovní pred zákonom
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MAN$ELSTVO NA CEL# $IVOT 
SA NEDÁ SKÚSI".

ROZCHOD PO SEXE VE%MI BOLÍ , 
VIAC ROZCHODOV "A ZNECITLIVIE

Sex s 
kondómom je 
nebezpe&n%

Potrat 
nikdy

U$ DNES BU& VERNÁ/# SVOJMU/JEJ
BUDÚCEMU/JEJ  MAN$ELOVI/LKE

Pravá 
láska 
&aká

'ivot 
je dar

Moje 
bozky sú 
cenné



Je vzru#ujúce si 

uvedomova% sexualitu, ktorá v tebe práve dozrieva. Nenechaj sa v#ak 

dotla&i% názormi ostatn!ch k tomu, $e ju musí# hne* vyskú#a% s 

niek!m, kto sa ti ve'mi pá&i. O&arenie nie je dôvod na sex, &asto toti$ 
opadne a diev&a ostane tehotné, alebo sa nakazí#  pohlavnou 

chorobou. V Amerike, kde je vo filmoch propagovan! sex ako sú&as% 
milostn!ch afér, je ka$d! #tvrt! tínejd$er nakazen! pohlavnou 

chorobou. Na Slovensku je dôsledkom vo'ného sexu, $e zabijeme 

40 detí umel'm potratom DENNE! Vo svete - a to najmä vo 

vyspelom svete, ktor! je presexualizovan! cez média - je pod(a OSN 
za rok zabit'ch umel'm potratom 50 mil. detí, &o je viac obetí 

ako padlo za 5 rokov po&as 2. svetovej vojny!!! Ani na hodine dejepisu 

sa nedozvie#, $e potraty boli najprv legalizované Leninom v 

Sovietskom zväze v roku 1920 a následne Hitlerom v Nemecku pre 

ni$#iu rasu. V roku 1943 legalizovali potraty nacisti v Po'sku a na 

okupovan!ch v!chodn!ch územiach.  Norimbersk! vojnov! tribunál to 

odsúdil ako zlo&in proti 'udskosti. V 50-tych rokoch potraty 

legalizovali komunisti vo V!chodnom bloku. Od roku 1957 bolo na 

Slovensku zabit!ch 1,4 mil. nevinn!ch detí, &o predstavuje #tvrtinu po-

JIM CAVIEZEL            adoptívny otec, herec   

Adoptoval si s man$elkou 2 postihnuté deti z                                

"íny a zapojil sa do kampane celebrít proti                  

v!skumu na embryách.  “Nevidím potrat ako 

pomoc $enám. Ako vieme, $e nezabíjame die%a, 

ktoré mohlo objavi% liek na záchranu mnoh!ch 

$ivotov? Nemilujem svoju kariéru a$ tak, aby 

som o potrate ml&al.”

JENNIFER LOPEZ  

matka dvoj&iat, spevá&ka, here&ka, dizajnérka

Pre US magazine povedala, $e nikdy                                                       

umelé oplodnenie nezva$ovala a ani nebude. Pre 

Elle uviedla, $e je v tom tradi&ná, lebo tak bola 

vychovaná - s tak!mi vecami sa netreba zahráva%.  

ANDREA BOCELLI          
slepá operná hviezda 

Nato&il videospot proti umel!m potratom, v 

ktorom chváli odvahu svojej mamy, ktorá ho 

napriek jeho zrakovému postihu porodila. 

EDUARDO VERASTEGUI         herec, 

spevák, fotomodel 

Na americkom kontinente ozna&ovan! ako 

jeden z najsexi mu$ov planéty.  Po tom, &o v 

roku 2002 dobyl Hollywood, pre$il obrátenie 

z Casanovu. So sexom &aká do man$elstva a 

to&í filmy o hodnotách, napr. Bella - o potrate.

PRÍSLOVIE o predman!elskom sexe 

Na&o kupova% kravu, ke* je mlieko zdarma?

MAHATMÁ GÁNDHÍ       reformátor

“Je nad slnko jasné, $e umel! potrat je 

zlo&inom. “ pí#e vo svojej knihe Kontrola 

pôrodnosti: správna a nesprávna cesta.

MATKA TEREZA            

misionárka lásky

Dôsledkom potratu je nukleárna vojna. Najvä&#í 
ni&ite' mieru a lásky je umel! potrat, lebo je 

vojnou proti die%a%u. Potrat nasleduje 'ahko, ke* 
man$elskú lásku zabije antikoncepcia,“ povedala na 

ra+ajkách s prezidentom USA Billom Clintonom.

pulácie SR. A$ potom bol potrat postupne legalizovan! v 

Západnej Európe a USA, kde sa roz#íril m!tus o premno$ení 

'udí, financovan! najbohat#ími klanmi USA - Rockefellerovci, 

Fordovci, Gatesovci, at*. Agentúry OSN #íria túto ideológiu, 

ktorá vnucuje legálne potraty a antikoncepciu. Po&et embryí, 

ktoré sú vo veku jedného t!$d+a zabíjané hormonálnou 

antikoncepciou a vnútromaternicov!m telieskom, sa ani nedá 

spo&íta%. Embryá sú ni&ené i vo v!skume a pri umelom 

oplodnení sa slabé a geneticky “nevhodné” embryá 

vyhadzujú. Genocidálne re!imy v minulosti onálepkovali 
(idov, inteligenciu, triednych nepriate'ov, at*. ako 

neplnohodnotn'ch, nechcen'ch (udí, ktor!ch bolo 

legálne zabi% nielen diktátorom, ale aj jednotlivcom  

(napr. &ernosi za otrokárstva, &i Indiáni). Dnes je 

po&até die%a pova$ované za neplnohodnotného 
&loveka, ktorého sa matka mô$e zbavi%, ak sa jej 

nehodí do $ivota... Ak som proti t!raniu detí, som 

za zákaz t!rania detí. Logicky, ak som proti 

umel%m potratom, som za zákaz potratov!!! 

Hormonálna 
antikoncepcia a 
potrat zabíja!                   

• Pri sexe sa mô"e die!a po%a! - kondóm  
antikoncepcia toti" zlyhávajú

• Aby násilie potratu nebolo                                 
nikdy legitímnou vo&bou!

• Druhou obe!ou potratu je v"dy                            
"ena - potrat vedie k rakovine prsníka, 
neplodnosti, depresii, rozvodom, samovra"dám.

Zbavova( 
istú skupinu )udí 

*ivota, je 
genocídou


