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WspWspóólnota lnota żżycia i miycia i miłłoośścici

•• Nie jest dobrze, Nie jest dobrze, żżeby eby 
mmężężczyzna byczyzna byłł sam, sam, 
uczyniuczynięę mu zatem mu zatem 
odpowiedniodpowiedniąą dla dla 
niego pomoc.niego pomoc.

Rdz 2,18Rdz 2,18



WspWspóólnota lnota żżycia i miycia i miłłoośścici

•• „„Dlatego to Dlatego to 
mmężężczyzna opuszcza czyzna opuszcza 
ojca swego i matkojca swego i matkęę
swojswojąą i i łąłączy siczy sięę ze ze 
swswąą żżononąą tak tak śściciśśle, le, 
żże staje stająą sisięę jednym jednym 
ciaciałłemem””
Rdz 2,24Rdz 2,24



WspWspóólnota lnota żżycia i miycia i miłłoośścici

•• ChociaChociażż mmężężczyzna i czyzna i 
jego jego żżona byli nadzy, ona byli nadzy, 
nie odczuwali wobec nie odczuwali wobec 
siebie wstydu. siebie wstydu. 
Rdz 2,25Rdz 2,25



WspWspóólnota lnota żżycia i miycia i miłłoośścici

•• Poznanie siebie Poznanie siebie 
samegosamego

•• Wzajemne wsparcieWzajemne wsparcie
•• PodnoszeniePodnoszenie
•• RadoRadośćść



WspWspóólnota lnota żżycia i miycia i miłłoośścici

Bo gdzie sBo gdzie sąą dwaj albo dwaj albo 
trzej zebrani w imitrzej zebrani w imięę
moje, tam jestem moje, tam jestem 
popośśrróód nich d nich 

MtMt 18,2018,20



WspWspóólnota lnota żżycia i miycia i miłłoośścici

•• MaMałżłżeeńństwo to decyzja zawierzenia Bogustwo to decyzja zawierzenia Bogu



Poznanie wzajemnePoznanie wzajemne

•• WartoWartośścici
•• Relacje rodzinneRelacje rodzinne
•• Mocne stronyMocne strony
•• SSłłabe stronyabe strony
•• NaNałłogiogi



WartoWartośścici

•• BBóógg
•• MiMiłłoośćść
•• PrawdaPrawda
•• WolnoWolnośćść



WartoWartośścici

•• pienipieniąądzedze
•• zdrowiezdrowie
•• urodauroda



Relacje rodzinneRelacje rodzinne

Rodzina Rodzina 
•• pepełłnana
•• rozbitarozbita
•• patologicznapatologiczna



Mocne stronyMocne strony



Mocne stronyMocne strony
Kobieta                 MKobieta                 Mężężczyznaczyzna

•• mimiłła a 
•• żżyczliwayczliwa
•• zauwazauważża potrzeby innycha potrzeby innych
•• czuczułłaa

•• opiekuopiekuńńczyczy
•• kulturalnykulturalny
•• mmąądrydry
•• dzielnydzielny



SSłłabe stronyabe strony



SSłłabe stronyabe strony

•• LenistwoLenistwo
•• BaBałłaganiarstwoaganiarstwo
•• RozrzutnoRozrzutnośćść
•• NaiwnoNaiwnośćść



SSłłabe stronyabe strony
Kobieta                   MKobieta                   Mężężczyznaczyzna

•• ProwokowanieProwokowanie
•• HaHałłaaśśliwoliwośćść
•• PlotkarstwoPlotkarstwo

•• PrzeklinaniePrzeklinanie
•• GrubiaGrubiańństwostwo
•• Niestosowne Niestosowne żżartyarty



Nie daj siNie daj sięę zwiezwieśćść!!



NaNałłogiogi

•• AlkoholizmAlkoholizm
•• NarkotykiNarkotyki
•• PornografiaPornografia

•• HazardHazard
•• KomputerKomputer
•• InternetInternet



RRóóżżnice kobietanice kobieta-- mmężężczyznaczyzna



Kobieta                   MKobieta                   Mężężczyznaczyzna

•• Szuka potwierdzenia Szuka potwierdzenia 
swojego piswojego pięęknakna

•• Szuka potwierdzenia Szuka potwierdzenia 
mmąądrodrośścici



Kobieta                   MKobieta                   Mężężczyznaczyzna

•• Specjalistka Specjalistka śświata wiata 
ososóóbb

•• SpostrzegawczoSpostrzegawczośćść, , 
pamipamięętanie tanie 
drobiazgdrobiazgóóww

•• Specjalista od Specjalista od śświata wiata 
rzeczyrzeczy

•• Widzi rzeczy Widzi rzeczy 
zasadniczezasadnicze



Kobieta                   MKobieta                   Mężężczyznaczyzna

•• PodzielnoPodzielnośćść uwagi uwagi •• Raczej Raczej 
skoncentrowany na skoncentrowany na 
jednej rzeczyjednej rzeczy



Kobieta                   MKobieta                   Mężężczyznaczyzna

•• Reakcje spontaniczne, Reakcje spontaniczne, 
emocjonalneemocjonalne

•• Reakcje przetworzone Reakcje przetworzone 
przez rozumprzez rozum



Kobieta                   MKobieta                   Mężężczyznaczyzna

•• MoMożże przerywae przerywaćć pracpracęę
•• MoMożże dziae działłaaćć ddłługi ugi 

czas na czas na „„mamałłych ych 
obrotachobrotach””

•• Nie lubi przerywania Nie lubi przerywania 
zajzajęęciacia

•• Po pracy musi Po pracy musi 
odpoczodpocząćąć



Kobieta                   MKobieta                   Mężężczyznaczyzna

•• Wykonuje czynnoWykonuje czynnośści ci 
tak jak sitak jak sięę
przyzwyczaiprzyzwyczaiłłaa

•• MyMyśśli jak przeksztali jak przekształłcicićć
wykonywanwykonywanąą
czynnoczynnośćść



MMóózg kobiety i mzg kobiety i mężężczyznyczyzny



Sytuacje trudneSytuacje trudne
Kobieta                   MKobieta                   Mężężczyznaczyzna
•• Szuka pocieszenia Szuka pocieszenia 

i czui czułłoośścici
•• Szuka argumentSzuka argumentóów w 
i rozwii rozwiąązania zania 



OsobowoOsobowośćść

•• skierowana na zewnskierowana na zewnąątrz ekstrawertyktrz ekstrawertyk
•• skierowana do wewnskierowana do wewnąątrz introwertyktrz introwertyk



OsobowoOsobowośćść

•• Naturalne poNaturalne połąłączenia czenia 
w obrw obręębie jednej bie jednej 
grupygrupy

•• Ale rzeczywistoAle rzeczywistośćść
momożże przekraczae przekraczaćć
naturnaturęę



Grupa krwiGrupa krwi

•• Mam grupMam grupęę Rh minus Rh minus -- bbęędziemy mieli konfliktdziemy mieli konflikt



GabarytyGabaryty

•• WzrostWzrost
•• WagaWaga
•• Skalkulowane BMI Skalkulowane BMI 
•• ObwObwóód d ……..



Dopasowanie seksualneDopasowanie seksualne

•• mitmit



WiekWiek



PoznaniePoznanie

•• „„poznacie prawdpoznacie prawdęę, a , a 
prawda was wyzwoliprawda was wyzwoli””

J 8,32J 8,32



PoznaniePoznanie

•• Czas spCzas spęędzony w dzony w 
grupiegrupie



PoznaniePoznanie

•• Czas dla dwojgaCzas dla dwojga
•• Jak twJak twóórczo rczo 

przeprzeżżywaywaćć ??



Po co czystoPo co czystośćść??

•• CzystoCzystośćść przedmaprzedmałżłżeeńńskaska
–– Daje moDaje możżliwoliwośćść wzajemnego poznaniawzajemnego poznania
–– Umacnia przyjaUmacnia przyjaźńźń
–– Pomaga wzrastaPomaga wzrastaćć mmężężczyczyźźnienie
–– Buduje zaufanieBuduje zaufanie

•• Wstyd Wstyd 



OkolicznoOkolicznośści sprzyjajci sprzyjająące ce 
nieczystonieczystośścici

•• Nie nawiNie nawiąązywanie relacji w grupiezywanie relacji w grupie
•• CzCzęęste przebywanie chste przebywanie chłłopca i dziewczyny w opca i dziewczyny w 

intymnym intymnym „„sam na samsam na sam””



OkolicznoOkolicznośści sprzyjajci sprzyjająące ce 
nieczystonieczystośści w wymiarze osobistymci w wymiarze osobistym

•• Poddawanie siPoddawanie sięę
bezczynnobezczynnośści (nuda i ci (nuda i 
lenistwo)lenistwo)

•• DuDużża aktywnoa aktywnośćść
onlineonline

•• Przejadanie siPrzejadanie sięę
•• PornografiaPornografia



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• ZachowujZachowujęę czystoczystośćść, , 
bo nie chcbo nie chcęę zostazostaćć 1717--
letniletniąą „„pannpannąą z z 
dzieckiemdzieckiem””..



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• Bo moBo możżna zarazina zarazićć sisięę paskudnym chorpaskudnym choróóbskiem.bskiem.



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• PostanowiPostanowiłłam poczekaam poczekaćć, poniewa, ponieważż
najpinajpięękniejszym darem dla makniejszym darem dla małżłżonka jest onka jest 
dziewicze serce i ciadziewicze serce i ciałło.o.



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• Ze zwykZe zwykłłego szacunku dla siebie. ego szacunku dla siebie. 
NieczystoNieczystośćść poniponiżża.a.

•• NiektNiektóórzy rzy żżyjyjąą jak zwierzjak zwierzęęta. To nie dla ta. To nie dla 
mnie.mnie.

•• CzystoCzystośćść czyni ludzi piczyni ludzi pięęknymi.knymi.



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• Zachowanie czystoZachowanie czystośści do ci do śślubu to najlepszy filtr lubu to najlepszy filtr 
na nieodpowiedzialnych facetna nieodpowiedzialnych facetóów. Jew. Jeśśli kocha, li kocha, 
poczeka. Jepoczeka. Jeśśli nie chce czekali nie chce czekaćć, nie kocha., nie kocha.



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• Najbardziej zaleNajbardziej zależży mi y mi 
na Panu Bogu. Seks? na Panu Bogu. Seks? 
ŚŚwietnie! Po wietnie! Po śślubie lubie ––
jak Pan Bjak Pan Bóóg g 
przykazaprzykazałł..



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• W kilka minut zrujnowaW kilka minut zrujnowałłam sobie radoam sobie radośćść żżycia ycia 
na dna dłługi czas. Nigdy wiugi czas. Nigdy więęcej!cej!



Co zrujnowaCo zrujnowałło radoo radośćść? ? 

•• poczucie wpoczucie włłasnej winy i doprowadzenie asnej winy i doprowadzenie 
drugiego czdrugiego człłowieka do grzechu;owieka do grzechu;

•• poczucie poczucie żżyciowej porayciowej porażżki, zdrady ideaki, zdrady ideałłóów;w;
•• llęęki, czy nie jestem w ciki, czy nie jestem w ciążąży, czy nie y, czy nie 

zarazizaraziłłam siam sięę jakjakąśąś chorobchorobąą (albo (albo 
faktycznie cifaktycznie ciążąża lub choroba);a lub choroba);



Co zrujnowaCo zrujnowałło radoo radośćść??

•• zranienia emocjonalne zranienia emocjonalne –– „„OddaOddałłam mu siam mu sięę, , 
a on para on paręę dni pdni póóźźniej chodziniej chodziłł jujużż z innz innąą. Ja . Ja 
go kochago kochałłam, a jemu chodziam, a jemu chodziłło tylko o o tylko o 
seks. Nic nie jestem warta, skoro oddaseks. Nic nie jestem warta, skoro oddałłam am 
sisięę takiemu facetowitakiemu facetowi””;;



Co zrujnowaCo zrujnowałło radoo radośćść??

•• raniraniąąca opinia otoczenia ca opinia otoczenia –– „„OddaOddałłam mu am mu 
sisięę, a on potem wszystko ze szczeg, a on potem wszystko ze szczegóółłami ami 
opowiadaopowiadałł przy piwie swoim kolegom. przy piwie swoim kolegom. 
Robili do mnie dziwne aluzjeRobili do mnie dziwne aluzje””;;

•• zamzamęęt duchowy, niecht duchowy, niechęćęć do modlitwy, do modlitwy, 
oddalenie sioddalenie sięę od Boga.od Boga.



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• CzystoCzystośćść uczy miuczy miłłoośści.ci.
•• Trzymam siTrzymam sięę tradycyjnych, tradycyjnych, 

wyprwypróóbowanych wartobowanych wartośści.ci.
•• CzystoCzystośćść zblizbliżża cza człłowieka do Boga, owieka do Boga, 

nieczystonieczystośćść go od Niego oddala.go od Niego oddala.



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• Nie chcNie chcęę miemiećć
reputacji reputacji „„łłatwej atwej 
dziewczynydziewczyny””..



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• PrzeciePrzecieżż momożżna cieszyna cieszyćć sisięę sobsobąą bez seksu!bez seksu!
•• ŚŚmieszne, kiedy mamieszne, kiedy małłolaty udajolaty udająą dorosdorosłłych.ych.



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• Teraz byTeraz byłłaby to marna namiastka tego, co aby to marna namiastka tego, co 
bbęędzie w madzie w małżłżeeńństwie.stwie.

•• Mam dopiero 16 lat. ChcMam dopiero 16 lat. Chcęę sisięę cieszycieszyćć
żżyciem. Dlaczego mam tworzyyciem. Dlaczego mam tworzyćć problemy, problemy, 
ktktóóre mnie przerastajre mnie przerastająą??



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• Przez seks rozpadajPrzez seks rozpadająą sisięę przyjaprzyjaźźnie.nie.
•• JeJeżżeli sama nie beli sama nie bęęddęę sisięę szanowaszanowaćć, to inni , to inni 

teteżż nie bnie bęęddąą mnie szanowali.mnie szanowali.
•• Przez zachowanie czystoPrzez zachowanie czystośści jest sici jest sięę

przykprzykłładem w dobrym dla innych.adem w dobrym dla innych.



Motywacje kobietMotywacje kobiet

•• SeksualnoSeksualnośćść jest sferjest sferąą zbyt wazbyt ważżnnąą i i 
pipięęknknąą, aby si, aby sięę niniąą bawibawićć..

•• Raz utraconego dziewictwa nie moRaz utraconego dziewictwa nie możżna na 
odzyskaodzyskaćć..

•• Nie chcNie chcęę bybyćć dla nikogo jedndla nikogo jednąą z kolejnych z kolejnych 
partnerek.partnerek.

•• CiCiężężki grzech zabija duszki grzech zabija duszęę..



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• ZachowujZachowujęę czystoczystośćść, bo istnieje co, bo istnieje cośś
takiego jak wiernotakiego jak wiernośćść przedmaprzedmałżłżeeńńska. ska. 
MuszMuszęę przed maprzed małżłżeeńństwem pozostastwem pozostaćć
wierny swojej przyszwierny swojej przyszłłej ej żżonie.onie.

..



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• DoraDoraźźne przyjemnone przyjemnośści nie sci nie sąą dla mnie dla mnie 
najwanajważżniejsze. Bynajmniej nie staram siniejsze. Bynajmniej nie staram sięę
wycisnwycisnąćąć z kaz każżdego dnia maksimum dego dnia maksimum 
przyjemnoprzyjemnośści.ci.



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• ZachowujZachowujęę czystoczystośćść, bo mam du, bo mam dużżo o 
pochpochłłaniajaniająących mnie zainteresowacych mnie zainteresowańń i chci chcęę je je 
rozwijarozwijaćć..



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• ZachowujZachowujęę czystoczystośćść, bo , bo 
wiem, wiem, żże teraz e teraz 
potrafipotrafiłłbym tylko bym tylko 
wykorzystawykorzystaćć dziewczyndziewczynęę. . 
Nie jestem dojrzaNie jestem dojrzałły do y do 
odpowiedzialnej miodpowiedzialnej miłłoośści. ci. 
Z zasady nie naleZ zasady nie należży y 
wykorzystywawykorzystywaćć
dziewczyn, chodziewczyn, choććby byby byłły y 
ggłłupie i same tego chciaupie i same tego chciałłyy



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• ChciaChciałłbym aby moja bym aby moja żżona ona 
bybyłła dziewica dziewicąą. Chc. Chcęę
rróówniewnieżż dla niej dla niej 
dziewiczym sidziewiczym sięę zachowazachowaćć. . 

•• ChciaChciałłbym miebym miećć zaufanie zaufanie 
do swojej dziewczyny, a do swojej dziewczyny, a 
kiedykiedyśś żżony, ony, żże mnie nie e mnie nie 
zdradzi. zdradzi. 

•• Nie chcNie chcęę zarazizarazićć sisięę żżadnadnąą
chorobchorobąą przenoszonprzenoszonąą
drogdrogąą ppłłciowciowąą..



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• ChcChcęę bybyćć panem swojego ciapanem swojego ciałła, bym ma, bym móóggłł
kiedykiedyśś spokojnie przytulispokojnie przytulićć dorastajdorastająąccąą ccóórkrkęę, , 
teraz siostrteraz siostręę, czy te, czy teżż inninnąą bliskbliskąą mi dziewczynmi dziewczynęę..

•• ChcChcęę wyrobiwyrobićć w sobie takie nawyki i zasady, w sobie takie nawyki i zasady, 
ktktóóre pozwolre pozwoląą mi bymi byćć w pew pełłni spontanicznym, a ni spontanicznym, a 
nie bnie bęęddąą budzibudzićć niepokoju w dziewczynachniepokoju w dziewczynach

•• ChcChcęę by matkby matkąą moich dzieci bymoich dzieci byłła moja a moja żżona. ona. 



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• ChcChcęę budowabudowaćć w sobie szacunek dla dziewczw sobie szacunek dla dziewcząąt i t i 
czysty podziw dla piczysty podziw dla pięękna ich ciakna ich ciałła i osobowoa i osobowośści.ci.

•• ChcChcęę by moi koledzy mieli pewnoby moi koledzy mieli pewnośćść, , żże be bęęddęę
uczciwy w stosunku do nich i ich dziewczyn.uczciwy w stosunku do nich i ich dziewczyn.

•• ChcChcęę bybyćć bohaterem dla swoich dzieci. Chcbohaterem dla swoich dzieci. Chcęę mmóóc c 
szczerze i uczciwie opowiadaszczerze i uczciwie opowiadaćć im o moich im o moich 
mmłłodzieodzieńńczych kontaktach z dziewczynami. czych kontaktach z dziewczynami. 



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• ChcChcęę prowadziprowadzićć radosne i ciepradosne i ciepłłe, pee, pełłne troski i ne troski i 
oddania, oraz poddania, oraz płłomienne i bez niepokojomienne i bez niepokojóów w żżycie ycie 
seksualne z wseksualne z włłasnasnąą żżononąą. . 

•• JeJeśśli miali miałłbym sibym sięę nigdy nie onigdy nie ożżenienićć, chc, chcęę, aby , aby 
moja wstrzemimoja wstrzemięźęźliwoliwośćść seksualna byseksualna byłła a 
wsparciem i umocnieniem dla moich kolegwsparciem i umocnieniem dla moich kolegóów w w w 
sytuacji, gdyby znalesytuacji, gdyby znaleźźli sili sięę kiedykiedyśś przez dprzez dłłuużższy szy 
czas z daleka od swoich czas z daleka od swoich żżon. on. 



Motywacje chMotywacje chłłopcopcóóww

•• BBóóg mg móówi, wi, żże czekae czekaćć
jest dobrze.jest dobrze.



Dar z siebieDar z siebie

•• PrzekraczaPrzekraczaćć wwłłasne ograniczeniaasne ograniczenia
•• Aby daAby daćć siebie trzeba siebie posiadasiebie trzeba siebie posiadaćć



Dar z siebieDar z siebie

•• Chodzi o to, abyChodzi o to, abyśśmy jumy jużż nie byli dzienie byli dzieććmi, mi, 
ktktóórymi miotajrymi miotająą fale i porusza kafale i porusza każżdy dy 
powiew nauki, na skutek oszustwa ze powiew nauki, na skutek oszustwa ze 
strony ludzi i przebiegstrony ludzi i przebiegłłoośści w ci w 
sprowadzaniu na manowce fasprowadzaniu na manowce fałłszu. szu. 

EfEf 4,144,14



Czy to Ty?Czy to Ty?



Czy to Ty?Czy to Ty?





BiaBiałła koszulaa koszula











Karykatury miKarykatury miłłoośścici



Karykatury miKarykatury miłłoośścici

•• WspWspóółżłżycie seksualne istotycie seksualne istotąą mimiłłoośścici



Karykatury miKarykatury miłłoośścici

•• To tylko piTo tylko pięękne uczuciekne uczucie



Karykatury miKarykatury miłłoośścici

•• KochaKochaćć znaczy tolerowaznaczy tolerowaćć



Karykatury miKarykatury miłłoośścici

•• RRóób co chceszb co chcesz
•• RRóóbmy co sbmy co słłuużży rozwojowiy rozwojowi
•• Kryterium prawdy i dobraKryterium prawdy i dobra



Karykatury miKarykatury miłłoośścici

•• Akceptacja to miAkceptacja to miłłoośćść



Karykatury miKarykatury miłłoośścici

•• Wolne zwiWolne zwiąązki to forma wyzki to forma wyżższa misza miłłoośścici



Karykatury miKarykatury miłłoośścici

•• MiMiłłoośćść formformąą naiwnonaiwnośścici



Karykatury miKarykatury miłłoośścici

•• WspWspóółżłżycie ycie 
seksualne=miseksualne=miłłoośćść

•• To tylko uczucieTo tylko uczucie
•• KochaKochaćć znaczy tolerowaznaczy tolerowaćć
•• Akceptacja to miAkceptacja to miłłoośćść
•• Wolne zwiWolne zwiąązki to forma zki to forma 

wywyżższa misza miłłoośścici
•• MiMiłłoośćść formformąą naiwnonaiwnośścici


