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Drahá žena, chcem sa dnes prihovoriť práve tebe ako k inteligentnému krásnemu stvoreniu
(neskôr aj k vám muži): "Neponižuj svoju krásu a dôstojnosť človeka a nerob zo seba hlúpo a
dobrovoľne iba "gumennú Anču" pre muža, ktorý sa možno stane raz tvojím mužom! Ty nie si
stvorená pre hranie sa muža, pretože ani sex nebol stvorený Bohom ako hra, ale ako radostné
krásne vášnivé darovanie sa jeden druhému neustále otvorené k zodpovednému a serióznemu
spolutvoreniu nových nádherných ľudí spolu s ich Tvorcom."

Kedykoľvek oddelíš túto vášnivú radosť zo spojenia od zodpovednosti za dieťatko, ktoré môže z
vášho spojenia vzniknúť a chceš sa len radovať, ale nechceš zodpovednosť, VŽDY to končí
zlom. (V tomto článku budem hovoriť o nezodpovedných mužoch a ženách, nie o vás, ktorý ste
s Božou pomocou na tejto ceste ku kráse manželstva obstáli. Takisto podotýkam, že existujú
prirodzené metódy zodpovedného rodičovstva odobrené Cirkvou ako neprekážajúce vzájomnej
láske ako Bilingsova metóda, NAPRO a pod.)
Tu sú teda dôsledky oddelenia radosti od
zodpovednosti v sexe:

1) Poníženie Tvojej dôstojnosti - ak dovolíš mužovi oddeliť zodpovednosť od radosti zo sexu,
ty, žena, sa staneš len lacnou hračkou pre muža, ktorý sa chce na chvíľku zahrať ako na
piesočku so svojimi formičkami a tým ponižuješ seba iba za nástroj radosti pre muža.
Samozrejme, že muž ti bude sľubovať hory-doly a spievať tie najkrajšie piesne o tom, ako veľmi
ťa miluje, ako bez teba nedokáže žiť, ako ťa potrebuje, ale v podstate spieva iba jedinú pieseň: "
Tak veľmi milujem seba samého, ten pocit vytrženia, ktorý dosiahnem vďaka tebe, tak strašne
to chcem znova a znova, pretože moje telo bez tejto slasti už nedokáže žiť a najlepšie to
dosiahne vďaka tebe, ty si len prostriedok na dosiahnutie tejto slasti a keď ju už dosiahnem, nič
iné ma už nezaujíma a dokázal by som to robiť od rána do večera, lebo JA, JA, JA... A ak mi to
náhodou nedáš, tak si strašne sebecká osoba, nemiluješ ma a nájdem si inú, ktorá ma má
skutočne rada...

1/9

Žena - gumenná Anča pre muža? alebo Sex pred manželstvom
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 24 Marec 2011 09:37

" A tak svoj skrytý egoizmus nazýva muž často láskou a teba, ktorá chceš naozajstnú lásku a
nie lacný gýč, nazve egoistkou, ak mu nedáš to, čo tak veľmi chce:
"Ja chcem, a chcem, a chceeeem..."
- doslova ako malý chlapček, keď mu nedajú hračku. A ty mu teda dáš... Veď čo ak utečie k
inej? No nech utekáááá... Taký nie je hoden byť tvojím milovaným mužom, ak dokáže povedať
alebo urobiť niečo také. Ak sa to stane, vedz, že jeho láska nebola skutočnou láskou ale iba
smutno-smiešnym gýčom. Nech ti nie je ľúto pustiť takého muža z rúk. Nie je ťa hoden! Ak sa
však zľakneš a myslíš si, že keď mu dáš, že ho tak pripútaš ku sebe, si na veľkom omyle a
riadne klameš samu seba. Vďaka tebe malý chlapček ukrytý v mužovi vedľa teba zostáva stále
chlapčekom a nikdy pri tebe nedospeje a nedorastie do veľkosti skutočného obetavého nie
sebeckého muža... Pri prvej príležitosti utečie k inej. Alebo ťa bude celý život podvádzať tak,
aby si sa to nikdy nedozvedela.
Prvým zlom je teda tvoje poníženie, žena, poníženie tvojej dôstojnosti ako ľudskej osoby, ktorá
je hodná skutočnej lásky muža... Sex v manželstve je síce veľmi silným putom, nádherným
prejavom vzájomnej lásky, zblížením sa v tej najväčšej tesnej blízkosti tiel a duší, ale je len
veľmi krátkou súčasťou spoločného života. Omnoho viac času strávite v manželstve v iných
aktivitách. A ak muža na tebe zaujíma iba tvoje telo a sex s tebou a mimo sexu sa s tebou nevie
baviť, zabávať, rozprávať, jednoducho milovať ťa takú aká si v celosti tvojej krásy, potom ťa
nedokáže milovať ani v manželstve v čase mimo sexu a život s ním bude jedna veľká nuda a
nešťastie. Ak mladí pred manželstvom krok za krokom zredukujú svoju lásku len na pohlavný
život, často sa stáva, že nemajú záujem spoznávať druhého človeka viac do hĺbky - nie je to pre
nich zaujímavé, naopak často sa toho boja, čo tam môžu nájsť, či už v sebe alebo v druhom.
Pravý muž, ktorého si zaslúžiš a on teba, ti už pred manželstvom dostatočne ukáže ako ťa
dokáže milovať preto, že jednoducho si, pretože máš nielen krásne telo, ale aj krásnu dušu ukáže ti v ťažkých situáciách, že ťa miluje aj s tvojimi chybami a nelezú mu na nervy, že ťa
prijíma takú aká si, a hoci veľmi túži po pohlavnom styku, má dostatočnú silu túto túžbu držať v
rukách a podmaniť si ju, nebyť jej otrokom vediac, že v manželstve bude veľa situácií, kedy
nebudeš môcť alebo chcieť a on bude vedieť z lásky počkať a neutekať za inou ale ovládať svoj
pud, že napriek dobrovoľnému zdržiavaniu sa sexu ti dennodenne dokazuje svoju lásku
tisícorakými inými spôsobmi, že ťa chce spoznávať, kto vlastne si, chce ti pomôcť uzdravovať to
poranené vnútro v tebe, nebojí sa ukázať ti aj svoje zranenia a spoločne ich odovzdávať Bohu..
a tak ďalej a tak ďalej. To všetko znamená - že chce dozrievať do plnosti lásky, do jej
celistvosti, nielen do jej telesného vyjadrenia v sexe, ale do jej bohatej rozmanitosti. K takejto
zrelej láske však musíš muža viesť práve ty, žena. Máloktorý muž dozreje v láske bez pomoci
ženy. Preto ti radím: "Nečakaj na ideálneho princa, milá žena, modli sa a spolu s Bohom
premieňaj svojho chlapčeka na skutočného zrelého muža..." A súčasťou toho je aj tvoje NIE na
sex pred manželstvom - ak bude schopný nastúpiť na túto cestu dozrievania v láske, je ťa
hoden, ak nie, nestrácaj s ním drahocenný čas. Pošli ho späť na jeho piesoček, nech sa teda
ide hrať ale nie s tebou...

2) Antikoncepcia - "Booože, nieee, ty si tehotná? NIEEE, to si nemohla žrať tie tabletky? Ty si
tak nezodpovedná!" - tak ľahko sa vie muž zbaviť zodpovednosti a hodiť svoju nezodpovednosť
a svoj egoizmus na ženu - to dokáže každý chudák. Ale prečo máš ty, žena, kvôli chúťkam toho
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muža vedľa žrať tabletky, ktoré neskôr rozbijú v tebe prirodzenú krásu tvojho tela a v niektorých
prípadoch spôsobia u teba rakovinu (týka sa hlavne hormonálnej antikoncepcie podľa údajov na
letáčiku pri antikoncepcii). Ťažko takýto muž zostane stáť pri tebe, ak to dôjde tak ďaleko, že už
nebudeš mať vlasy a budeš ledva chrčať na posteli v nemocnici. Veď zuteká za najbližšou
kráskou. A ty urevaná budeš na posteli zomierajúc nadávať, komu si to vlastne zasvätila celý
svoj život? Ty toto naozaj chceš? Nebuď hlúpa ako množstvo tých, ktoré dnes utekajú ako
splašené stádo na okraj priepasti huckané diablom cez mužov a presvedčované, že toto je ten
suprový život, že toto je onooo, že toto je to, za čo sa oplatí aj "zomrieť", že toto je skutočná
láska! S prepáčením takéto odpadky sa nedajú nazvať láskou. Ale ak tak veľmi chceš, milá
žena, nech sa páči!
Ale máš na výber aj inú, dôstojnejšiu cestu. Pomôž Bohu zastaviť toto obrovské stádo ženúce
sa do priepasti a pomôž mu premeniť ich na nádherné skutočne milujúce ženy, vážiace si seba
samé. Myslím, že toto máte v moci a v rukách práve vy - ženy, nie my, muži, aj keď aj my by
sme sa mali zastaviť a začať si vás už konečne vážiť ako ľudí, nie ako zvieratká na uspokojenie.
Tak to skús! Povedz tomu svojmu malému chlapčekovi: "Ja tie tabletky už viac brať kvôli tvojmu
egoizmu nebudem!"
Ak sa tvoj
chlapček napaprčí a povie:
"Pche! Tak ťa nechám a nájdem si inú, ktorá mi dá, čo chcem!"
a zvrtne sa a zuteká, neutekaj za ním, prosím. NIKDY neplač nad takýmto mužom! Ďakuj
nebesiam! Tento muž ťa NIKDY skutočne nemiloval. Miloval len seba a svoje uspokojenie cez
teba ako hračku. Iba ten muž, ktorý na tvoj návrh stopne sex až do manželstva a odpovie:
"Vydržím čakať do nekonečna, pretože práve teba milujem a nikoho iného. Si moja jediná"
- ten je skutočne hoden tvojej lásky, tvojho života, tvojej smrti... Samozrejme ak aj skutočne
vydrží. Utópia? Neviem, ale načo sa spájať na celý život s egoistickým podliakom, ktorý to s
tebou nikdy nemyslel a ani nebude myslieť vážne a zodpovedne. Premýšľaj, premýšľaj,
premýšľaj...
Na oplátku musím pripomenúť aj to, že dnes už chalan nemusí tak veľmi bojovať o srdce ženy.
Čoraz viac žien a dievčat sa nie že ponúka ale doslova tlačí chlapcom a mužom do postele bez
kúska citu pre svoju dôstojnosť. Mnohí chlapi to samozrejme vítajú a bez okolkov a dlhých
presviedčaní si to užívajú. A dievča sa po všetkom zoberie a spokojne odíde akoby sa
nechumelilo. Priatelia, dostali sme sa do veľkej dehonestácie a devalvácie krásy sexu, do
dehonestácie krásy ženy ale aj krásy a bojovnosti muža. Do poslednej kvapôčky sme oddelili
radosť a vášeň od zodpovednosti za dôsledky sexu. No tento dar od Boha funguje len vtedy ak
je všetko pohromade. Preto sex rozbitý dnešnými mladými či starými na kúsky kdesi v hĺbke
duší nerobí dnes ľudí šťastnými. Voľnosť a všadedostupnosť sexu ho ponižuje na tovar v
obchode: "Kúpiš, nekúpiš? Kvalitnejší? Aaaa. Choď ďalej! Možno za ďalším rohom nájdeš
lepšie, aj keď pochybujem. Ja som totiž dobrááá!" Možno to preženiem, ale ľahká prostitúcia sa
nám rozniesla po našich školách, domoch, uliciach a všetci sme z toho happy. Kam to ide, milá
žena, milý muž? Nevidím to veľmi ružovo, aj keď by som veľmi chcel...

3) Slobodná mamička - uups - prišlo dieťatko - v tom horšom prípade sa malý chlapček na
piesočku zľakne štýlom:
"Uuups, tak toto už nie je hra, to už je čosi
seriózne, z mojich formičiek vyšlo niečo iné ako pieskový hrad! Aaaa, pomoc, to je živé... O, nie,
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to ja neeechcem, to ma oberie o slobodu, a ja ešte nechcem, nie som pripravený, jaaaa..."
- bla bla bla, a utečie od teba a ty často ponechaná bez pomoci s deckom v rukách... - krásny
život, nie? (niektoré ženy povedia, že radšej to jedno dieťa ako ďalšie na krku a myslia tým
muža... Čo je asi smutná pravda ale veľká škoda, že to muselo prísť až tak ďaleko, že chlapi
tými deťmi naozaj často sú...)

4) Nádherná príprava na rozvod alebo život v smútku - Ok, beriem tých niekoľko krásnych
prípadov manželstiev, ktoré skončia napriek všetkému krásne... ALE - stretol som drvivú
väčšinu tých, v ktorých to dopadlo zle alebo veľmi zle. A teda: "Uuups, budeš oteckom!" A
odpoveď muža: "Ty koksooo... Uf... no čo už... tak sa teda zeberme..." Ak muž a žena napriek
tomu nájdu lásku k sebe, je to fajn, Bohu vďaka, no často to po takto nútenom sobáši ide vo
veľkej väčšine manželstiev s láskou dolu vodou - ak nie do otráveného spolunažívania dvoch
nasilu spojených ľudí, tak niekedy až do nenávisti, bitky a deti i manželia sa ponárajú do
väčšieho a väčšieho zla, orípadne utekajú z domu... Viem, že toto sú už poriadne extrémy, a aj
mne bolo veľmi smutno, keď som o tom počul z viacerých úst ľudí, ktorí si spomínali na svoje
detstvo. No pokúšam sa ti, milá žena, povedať, že sexuálnym životom pred manželstvom často
zaslepená ani nevieš, koho si to vlastne púšťaš do života... Môžeš sa trafiť do toho pravého, ale
ak nie? Väčšinou to začína potom v takto nútenom manželstve narážkami typu:
"To ty si ma donútila, ty si mi dopackala život, ty si tomu všetkému na vine... a možno si ma
chcela aj zámerne dostať do manželstva a tak si zámerne so mnou otehotnela... ty... ty..."
- a znova chlapček na piesočku nedospel a všetku svoju nezodpovednosť a egoizmus vylieva
na ženu a obviňuje ju z toho, čo vlastne on sám nezvládol. Takýto chlapček si nikdy neprizná
svoju chybu... Prečo? Lebo si mu nedovolila dorásť. Viete, ženy, keby ste sa tak všetky do
jednej vedeli vzoprieť a všetky povedali: "NIE" na túžbu mužov pohrať sa s vaším telom, muži
by nemali na výber - museli by dozrieť ku zodpovednosti a stali by sa z nich skutoční muži,
schopní prijať na seba aj obetu, schopní skutočne milovať a nie sa iba hrať, schopní seriózne
prijať všetky dôsledky sexu a tešiť sa z nich - tak ako to naplánoval Boh na začiatku. To by ste
sa však k tomu museli odhodlať všetky. Tak to skúste! Stojí to za to, nie? Utópia? Tak aspoň
ty... Inak budeš celý život plakať po nociach, čo si si to len vzala za obludu... A ja podotýkam
ešte raz - ty si ho nechala hrať sa na piesočku, ty si ho nepritlačila svojím NIE k tomu, aby
dozrel, alebo odišiel, tak teraz neplač, bolo to tvoje rozhodnutie... Ale ty buď múdra... Nerob
také hlúpe rozhodnutia na celý život, prosím!

3) Potrat - to najväčšie zlo pre rodičov ako aj pre zabité deti: "Si sprostá? Si ho nechaj vziať!
Veď ešte nemôžme mať deti! Choď! Choď! Nerumázgaj mi tu!"
Inými slovami:
"Ja s tým nič nemám, to je tvoje telo, to je tvoj problém, ale vedz, že ja ti s tým nepomôžem!
Choď a zabi ho ty, ja ho zabíjať nebudem! Je mi to jedno!"
Veľmi krásne slová od toho, kto mal ako milujúci ocko s radosťou privítať nový život, ktorý
koniec koncov on sám privolal svojím konaním na svet. A ty, odsúdená všetkými okolo, bez
podpory muža, ideš na potrat a potom celý život nesieš obrovskú ťažobu viny pri pohľade na iné
deti vo veku tvojho dieťatka. A muž? Často si spokojne užíva svoj život bez kúska výčitky.
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Mnoho krát som počul o dievčatách, ktoré podporovala vlastná mama katolíčka, ktorá ich
uchláchoľovala slovami:
"Veď aj ja som bola na piatich potratoch, dcérka moja. Tak to chodí, život je už raz taký. Ale
vieš, to je táto ekonomická situácia teraz, nemôžeš mať deti, možno jedno dve, ale čo si
hlúpučká - viac? NIEEE... No poď... Rýchlo sa toho zbavíme a bude dobre. Neboj sa, dobrotivý
Pán Boh ti pomôže..."
Chce sa mi vracať, s prepáčením, nad touto pokrútenou zvrátenou až diabolskou zbožnosťou...
To je to isté, ako povedať:
"To je jedno, že ste ho vy privolali na svet, to je jedno, že ste jeho najbližší a najmilovanejší,
určený Bohom na jeho milovanie - jeho milovaný ocko a mamka. Ty, milovaná matka, zober
skalpel a rukami lekára roztrhaj to maličké útle tielko svojho milovaného synka či dcérky na
márne kúsky. Zavraždi svoje milované dieťa tam, kde sa malo cítiť bezpečne, chránené,
milované. Zabi ho vtedy, keď sa na teba už teší, keď cíti tlkot tvojho srdca, keď sa teší na tvoj
dotyk, tvoje objatia a tvoju lásku po pôrode. Čo je na tom, že je to úplne nová krásna bytosť
napoly z muža a napoly z teba samej, bytosť, ktorá už plnohodnotne existuje, len si na pár
mesiacov prepožičala teplo a bezpečie tvojho tela, aby sa pripravila na život v tvojom svete. Čo
na tom, že ťa bude volať: "Moja milovaná mamka!" Čo na tom, že ti možno raz zachráni život,
alebo tisíce ľudí, s ktorými sa v živote stretne obohatí svojou láskou a daruje život ďalším
nádherným bytostiam - tvojim vnukom, ktorí sa o teba s láskou postarajú na staré kolená...
ZABI HO! ZAVRAŽDI! Čo na tom, že to vy ste sa rozhodli priviesť ho na svet, hoci ste sami
vedeli, že nemáte na jeho obživu (aj keď sa vždy niečo nájde keď človek chce a naozaj miluje a
dôveruje Bohu). Ono sa nepredralo svojvoľne do vášho života, ale čo na tom! Zabudni na to
všetko a ako hlúpa zavraždi chladnokrvne absolútne nevinnú bytosť, ktorá sa nijako nemôže
brániť, ktorá dokonca nie je ani nejakým cudzím človekom, ale tým najbližším stvorením pre
teba... ZAVRAŽDI a tvár sa že sa nič nestalo, že to si si len odrezala slepé črevo - kúsok tvojho
tela. Ži spokojne, akoby sa nechumelilo..."
Nikdy nebolo ani nie je a ani NEBUDE dieťa v tvojom lone TVOJÍM telom. Je z polovice od
muža a preto to NIE JE TVOJE TELO. Je to NOVÁ BYTOSŤ, ktorá si s tvojim dovolením
prepožičala na 9 mesiacov tvoju maternicu... Žena, prosím, si naozaj tak hlúpa, že toto všetko
nevidíš, že nevidíš, aké je to absurdné, aký zvrátený je potrat a prečo je vlastne potrat to
najväčšie zlo pod slnkom? Veď ak môžeme zabiť dieťa ako pár týždňové, môžeme ho zabiť aj
ako 5-ročné alebo 20-ročné - veď stále je to tvoje telo, žena, však? Ale to už nie - to ak niektorá
matka svoje 2 či 5-ročné dieťa či 20-ročného syna rozseká na kúsky a hodí do koša, veď ju
vyhlásime za vrahyňu najvyššieho stupňa! Z toho maličkého tielka v tvojej maternici nič iné
nevyrastie len tvoj syn či dcérka. Už teraz ty, múdra žena, chápeš, prečo Cirkev pri pohľade na
takú samogenocídu ľudstva MUSELA niečo urobiť, aby aspoň nejako zastavila ženy, ktoré sa
rútia do samozničenia a zničenia ľudstva, tým, že uvrhla každú ženu aj doktora, ktorý spáchali
zločin a zavraždili nevinné bezbranné dieťa, do EXKOMUNIKÁCIE? Teda že takíto ľudia už
nesmú prijímať sviatosti (spoveď, prijímanie), kým z nich Cirkev tento trest nesníme pod
podmienkou príslušného pokánia? Cirkev sa iba snaží zachrániť ľudstvo pred sebazničením. A
okrem toho, milióny potratov po celej zemi je nebývalé množstvo obrovského zla, ktoré iba
posilňuje silu zla vo svete. Nebolo by vo svete toľko zla, keby sme nezabíjali nevinné
bezbranné deti v lone našich matiek. A takéto obrovské zlo pramení iba z toho, že niekto stále
oddeľuje zodpovednosť od radosti zo sexu a nedokáže prijať sex ako zodpovedný dar k radosti
zo zjednotenia tiel a duší ale aj z prípadných plodov tohto zjednotenia - z milovaných
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deťúreniec... Prijmi KAŽDÉ dieťa, ktoré ti Boh posiela do tvojho lona. Pretože raz zohraje
dôležitú úlohu v tvojom živote alebo v živote mnohých ľudí, ktorých stretne, alebo privedie na
svet ďalších, ktorí mnohých privedú k láske a zmyslu života v Bohu. Neboj sa, s každým
dieťaťom príde aj požehnanie. Ak si s Ním spojená každý deň v modlitbe, On sa o všetky tvoje
deti postará kráľovsky. Veď k životu netreba veľa materiálnych dobier - stačí tak málo... ale k
životu je treba tak veľmi veľa lásky - aj od ocka, aj od milovanej mamky. Koľké tvoje dcérky a
synovia čakajú na teba pri Bohu Otcovi v nebi, aby ti povedali: "Mami, tak veľmi som chcel žiť
na zemi, pomôcť ti, okúsiť chuť tvojej lásky a lásky iných ľudí, ktorých by som stretla, stretol...
Prečo? Prečo si mi to nedovolila?"
Všetky takto zabité deti cez potrat, antikoncepciu, alebo in-vitro sú stále tvojimi deťmi - žijú,
existujú a stále čakajú, že ich prijmeš za svoje dcéry a synov. Čakajú na teba... Po smrti sa so
všetkými svojimi deťmi stretneš. Čo im povieš? Lacné výhovorky tam nebudú platiť, tam na
tvrdo uvidíš pravdu takú, aká skutočne je... Si na to pripravená?

Sex je teda nádherná vec stvorená Bohom daná človeku nie na to aby sa hral, ale aby mu
darovala radosť nielen počas sexu ale aj neskôr z plodov jeho lásky: deti, ktoré by vyrastali v
harmonickej láske ocka a mamky, ktorí nemilujú len seba, egoisticky, ale celí sa rozdajú v
sebaobetovaní svojim najbližším - manželke, manželovi, deťom.

Keby bolo keby, boli by sme dávno v nebi...

Ak by sme my ľudia neboli pokrivení prvotným hriechom Adama a Evy, platilo by aj pre nás tak
ako pre nich: Milujte sa a množte sa a naplňte zem. Nebolo by nevernosti, znásilnení,
slobodných mamičiek, potratov, zlomených sŕdc, hrania sa na lásku - kto by miloval miloval by
naplno celým sdcom, dušou, telom a to jediného človeka a to práve toho, kto je pre neho
stvorený a prežil by každý majestátne šťastný život až do staroby v absolútne dozretej láske.
Takto to Boh myslel s nami na začiatku... Ak by to zostalo podľa Božích plánov, nebolo by treba
manželstva, pretože ľudia by stále žili v Jeho požehnaní, ani by nebolo potrebné zakazovať sex
pred manželstvom, pretože by z neho neplynuli žiadne zlé dôsledky - každé dieťa by malo stále
po celý život oboch svojich rodičov, ktorí by sa milovali navzájom a deti by sa z tejto lásky v
radosti sýtili dennodenne a vyrastali by z nich nádherné plnohodnotné bytosti, ktoré by si
dokázali vybrať spomedzi tisícov práve toho svojho pravého milovaného a bodka.

Lenže ľudia sa zmenili - pokrivili vďaka prvému zlu - odchodu od Boha - dobrovoľnému
odmietnutiu Jeho požehnania. Preto má teraz požehnanie od Boha len ten, kto si ho od Boha
pýta, kto ho naozaj chce a to práve cez manželstvo uzavreté pred Ním. Ľudia však toto
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požehnanie nechcú a prvotný hriech ich zničil natoľko, že tu máme toľko neverností, znásilnení,
slobodných mamičiek, potratov atd... Preto sa Cirkev bojí o každú ženu či muža, ktorí by mohli
byť takto ničení. Cirkev sa iba už milión krát presvedčila, že často práve chlapi (teraz už aj často
krát ženy) utekajú z takýchto vzťahov alebo to riešia inak a končí to už spomenutými formami
zla. Ona sa snaží už stáročia chrániť nielen ženy, ale aj chlapov a hlavne deti pred týmto zlom
tak, že prosí a žiada, a nakoniec už aj prikazuje nepraktizovať tak zodpovednú ale aj krásnu
aktivitu akou je sex pred manželstvom. Preto hovorí: Sex je naozaj nádherný, ale pred
manželstvom sa s ním nezahrávajte. Prečo? Pretože po prvotnom hriechu nikto z nás už nie je
100% dokonalý a môže zlyhať a zničiť život druhému za jednu noc. Preto - ak naozaj milujete
jeden druhého, zisťujete, či patríte k sebe dušou i telom, ak viete úprimne odovzdať jeden
druhému seba nie egoisticky ale sebaobetavo, potom vstúpte do manželstva a potvrdte túto
svoju lásku k sebe navzájom a vypýtajte si tým požehnanie od Boha a posilu a garantujem vám,
že ak naozaj milujete jeden druhého, budete vedieť vyriešiť akýkoľvek problém v posteli
jednoduchým rozprávaním sa o tom, splňovaním prianí jeden druhému a postupným
obšťastňovaní jeden druhého. Neverím, že ak sa majú dvaja skutočne radi, že ich môže rozdeliť
problém v posteli. Tie rozpadnuté manželstvá kvôli problémom v posteli, o ktorých mnohí
hovoria, podľa mňa, uuurčite nie sú o ľuďoch, ktorí sú dokonale zladení vo všetkých ostatných
oblastiach života a milujú jeden druhého, lebo takí riešenie vždy nájdu. Podľa mňa sú to práve
takí, ktorí si nerozumejú ani v iných oblastiach života a preto si nerozumejú alebo nechcú
rozumieť ani v posteli a ich manželstvo sa rozpadá nie preto, že majú problém so sexom, ale
preto, že si naozaj nerozumejú a nemajú sa radi aj v iných oblastiach života.

Sex až v manželstve je aspoň nejakou zárukou, že ten muž i žena to s láskou myslia skutočne
vážne, že svoju lásku chcú darovať jeden druhému na celý život, že chcú v láske rásť, nielen
zostávať primitívne na úrovni zamilovania celý život prelietajúc ako motýľ z kvetu na kvet.
Milosti vo sviatosti manželstva majú dať obom toľko požehnania a síl, že vydržia v láske až do
konca života. Mnohí však aj so sviatostným manželstvom nepočúvajú Boha, neprijímajú jeho
pomoc a preto aj mnohí sviatostne zosobášení končia rozvodmi... To však nie je problém
sviatosti ale problém ich uzavretých sŕdc pred Bohom. Ak však cez sviatosť manželstva prijmu
Boha a jeho posilu, ich vzťah bude rásť v láske viac a viac cez problémy, utrpenia, krásne chvíle
aj tie ťažšie a v tejto stále dozrievajúcej láske budú vychovávané aj ich deti, ktoré pre nich nikdy
nebudú príťažou, ale obrovskou radosťou.

A preto: Ak sa naozaj milujete, skutočne - čo stojí v ceste povedať si to narovinu jeden druhému
a spečatiť to pred Bohom a tak sa otvoriť pre prúd jeho milostí? Nič. Len ten, kto stále špekuluje
a bojí sa, že to nevyjde, len ten, kto si nie je až tak istý svojou láskou alebo láskou partnera, len
ten nedokáže vstúpiť s tým druhým do manželstva - ale tým len dokazuje, že ten človek ešte nie
je ten pravý - tak potom prečo sa úplne celá aj s telom i dušou odovzdať človeku, o ktorom
cítite, že uurčite zuteká, nevydrží... Nemá to zmysel. Porodiť potom takémuto neistému človeku
deti... tiež nemá zmysel... Takže myslím si, že sa takíto ľudia iba klamú, že sa akože naozaj
milujú...

7/9

Žena - gumenná Anča pre muža? alebo Sex pred manželstvom
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 24 Marec 2011 09:37

Ste slobodní ľudia - vyberte si sami podľa vlastného svedomia. Nakoniec, ono vás bude po
vašej smrti usvedčovať alebo nie... Vašou povinnosťou však je udržovať si ho zdravé, ak je
choré, snažiť sa ho vyliečiť. Teším sa na spoločnú debatu po smrti, keď uvidím, že ste žili
naozaj krásny šťastný život so svojimi milovanými. Ide o to, aby bol skutočne šťastný a preto
píšem tieto slová, aby som vám iba ukázal, kam môže viesť nesprávne rozhodnutie... Výber je
však stále na vás. Svoj názor aj názor Cirkvi som však musel povedať... Dík za vypočutie.

Je toho ešte veľa, prečo by som radil ženám povedať "Nie". Milé ženy - každá ktorá žijete v
partnerstve bez sviatosti - každá bez výnimky ste len lacnou hračkou pre muža, ktorý nechce
dospieť, iba sa hrať - vy ste nakoniec príčinou, prečo ten muž nikdy nedospeje. A ak sa necítite
ako hračka, ak to skutočne myslíte vážne so svojou láskou a on taisto, v čom je problém,
spečatiť túto svoju večnú lásku pred Bohom a pred ľuďmi a vypýtať si od Neho požehnanie do
ťažkých chvíľ, ktoré vždy prijdú? Takže odpoveď: NIKDY nedovoľte nikomu sa s vami iba hrať!
Neponižujte sex na to, čím nie je - ľahkým riešením pre nudu, egoistickým vycucávaním
druhého pre svoj vlastný prospech. Sex je výsostne nádherná a obrovská vec, cez ktorú si
môžu manželia dosýtosti užívať vášeň a vzájomné obšťastňovanie sa ale kvôli svojim
dôsledkom, ktoré občas prídu ak Boh požehná a daruje svetu novú bytosť, je sex vyvýšený nad
všetky ostatné činnosti ako možný plodonosný prostriedok príchodu nových ľudí na tento svet,
čo sa musí diať vždy v zodpovednom spoluúčinkovaní s Bohom a v skutočnej sebaobetavej
láske. Len tak sex môže vždy priniesť zúčastneným obrovské blaho aj tým, ktorí z neho
povstanú.

A čo ak kupujem mačku vo vreci? Ha?

A nakoniec iba odpoveď na tvoju otázku: "Čo ak nám to potom v manželstve nebude v posteli
klapať? Kúpil som mačku vo vreci?"
Moja odpoveď:
Mnohým to pred manželstvom v sexe klape, ale okrem sexu už svojho partnera viac nepoznajú
- do jeho hĺbok. Často sa potom v manželstve otvoria skryté nezahojené rany, ktoré nebudú
mať ochotu riešiť, ani nebudú vedieť ako ich riešiť, napriek telesnej nahote nebudú mať odvahu
stáť pred druhým nahý aj vo svojich dušiach - odhalený so všetkými zraneniami. Preto sa
mnoho tých "v sexe športovo zdatných už pred manželstvom" rozvádza napriek tomu, že v sexe
im to klape. Narazili na iné trhliny vo svojich dušiach, ktoré nie sú ochotní zdieľať, riešiť,
uzdraviť. Ich "láska" alebo skôr pachuť lásky nestačí na viac ako len na šport v posteli. Chápeš,
drahá žena? A preto...
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Ak sa však najprv budete jeden pred druhým odhaľovať vo svojich dušiach a dokážete postupne
stáť jeden pred druhým nahý v duši a neskrývať pred sebou aj tie najskrytejšie hanby a
poranenia, bude šanca ich dať do poriadku - vaše duše. Ak naozaj miluješ, si ochotný "vyjsť s
kožou na trh". Ak totiž budete jeden druhého v láske spoznávať do hĺbky viac a viac pred
manželstvom, predebatujete aj oblasť sexu a svojich túžob v pohlavnej oblasti, svojich zranení v
tejto oblasti a budete sa snažiť ešte pred manželstvom množstvo týchto problémov v sebe riešiť
- hlavne cez modlitbu v uzdravujúcej sile Ducha Svätého, niekedy s pomocou psychológa, ak
ho naozaj treba, či kňaza, ktorý by vedel cez špeciálne modlitby, sv. spovede a sv. omše dať do
poriadku prípadné zneužitia v detstve, traumatizujúce zážitky a iné zničenia duše ženy či muža
v tejto oblasti, ja vám garantujem, že ani v manželstve nebude stáť v ceste k radosti zo sexu
žiadny problém, ktorý by ste spoločne s Bohom nevyriešili v láske, ktorú k sebe budete mať. Ak
totiž ešte pred manželstvom dokážete spoločne s pomocou Boha uzdraviť aspoň zhruba
navzájom svoje duše, srdcia a mysle, ak cez toto všetko prejdete spoločne, a vašu lásku to
nezničí, hovorím vám, budete ešte viac milovať jeden druhého do takých závratných výšok, o
ktorých zaľúbení môžu iba snívať. Takto porastiete v láske k sebe, v láske duše k duši, srdca k
srdcu, osoby k osobe - a pred touto láskou sa skloní každý problém nielen v posteli ale aj v
spoločnom živote mimo postele, ktorý vyplní drvivú väčšinu vášho života. A aj tento život mimo
postele vás bude tak privádzať do vytrženia lásky, že to bude rovnako nádherné ako akákoľvek
rozkoš zo sexu v posteli počas manželstva. Ja vám garantujem, že problémy v sexe v posteli v
manželstve budú tie najmenšie problémy, ktoré zvládnete ľavou zadnou. No aj tie omnoho
ťažšie problémy často mimo postele s takouto dozretou láskou zvládnete s Bohom na výbornú.

A preto sa neboj, drahá žena! Nemáš sa kde ponáhľať, nemáš čo stratiť! Čakaj a spoznávaj
svojho muža, a nech on dobýva tvoje kráľovstvo ukryté v tebe. Ak sa naozaj milujete skutočnou
láskou a nie iba krehkým zaľúbením, v zrelej láske urobíte všetko jeden pre druhého a sex bude
pre vás nádhernou čerešničkou na torte, ktorú upečiete podľa mňa rovnako chutne ak nie
chutnejšie ako tú čerešničku na nej :)

P. Robert Balek SVD

Prečítaj si aj:

Tajomstvo života, smrti a večného života po smrti
ukryté v žene
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