Temat:Re: Seks i życiowe decyzje.
Witam Was serdecznie.
Na dzisiejszym spotkaniu zachęcam Was do zastanowienia się nad
przeżywaną miłością i ważnymi wyborami związanymi z
aktywnością seksualną.
Aktywność seksualna oderwana od miłości może stać się czymś
przymusowym, prowadzić do uzależnienia.
Nieuporządkowany seks może prowadzić do ryzykownych zachowań,
wzbudzać niepokój i poczucie winy.
Aktywność seksualna zobowiązuje do odpowiedzialności za
partnerkę / partnera i ewentualnie za nowe życie.
Uwzględnianie zasad moralnych w zachowaniach związanych z
aktywnością seksualną.
Ze względu na sposób prowadzenia zajęć, nie mam możliwości
przedyskutowania z Wami tak ważnego tematu., dlatego
wykorzystam fragmenty wypowiedzi, której autorem jest prof.
medycyny Henri Joyeux(wypowiedzi są zapisem spotkania z
francuską młodzieżą.)
Podczas klasowej debaty moglibyśmy przedyskutować problem
wyboru między ,, szybkimi numerkami" a budowanej trwałej
satysfakcjonującej
więzi między kochającymi się ludźmi.
Chwila przyjemności, czy projekt na całe życie.
Pożądanie prowadzi do przekonania, że istotą miłości jest
współżycie seksualne, albo że miłość to sprawa popędów.Mylenie
miłości z popędami prowadzi do dramatów, gdyż popęd jest
ślepy. Gdyby istotą miłości było wspólżycie seksualne, to
najbardziej ,,kochałyby zwierzęta, spośród ludzi
-gwałciciele, bo oni współżyją z tymi, którzy nie chcą
współżyć. Gdyby współżycie seksualne było tym co miłość
rodzice nie mogliby kochać swoich dzieci.
Kto myli seksualność z miłością, ten dla chwili przyjemności
poświęci nie tylko swoje sumienie, ale także zdrowie , a nawet
życie.
Taki człowiek popada w uzależnienia, a nierzadko popełnia
przestępstwa.
Seksualność oderwana od miłości prowadzi do przemocy z
gwałtami i do śmierci (AIDS, aborcja).
Seksualność zintegrowana z miłością wyraża się poprzez czystą
czułość i radość.
Kochać to traktować drugą osobę jak bezcenny skarb, który
chronię, a pożądać to traktować ją jak przedmiot, który
bezlitośnie wykorzystuję.
Dojrzały staje się ten , kto kocha bezwarunkowo,
nieodwołalnie.
Czy jesteście już gotowi do takiej dojrzałej miłości? I czy
jesteście gotowi do aktywności seksualnej, która wiąże się z
odpowiedzialnością?
Proszę na te pytania poszukajcie odpowiedzi w dzisiejszym
temacie a także w sobie.
Życzę Wam dużo zdrowia i dobrych wyborów.
Pozdrawiam.
Zofia Sadowska.
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