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Jsem dítě.
Je to právo,
dar či problém?

4
„Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky
jsi mě utkal“
(Žalm 139,13)
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Jsi v televizní soutěži! Ta spočívá v jakémsi testu zručnosti, ve které
musíš překonávat různé zkoušky.
Při jedné ze zkoušek
ti nabízejí pomocníky z diváků.
Máš si vybrat ze tří
předmětů:
• Bomba, která symbolizuje
PROBLÉM.
• Pěkný DÁREK.
• Pergamen, jež
symbolizuje ZÁKON.
Předmět je jako „žolík“, který ti pomůže projít následující zkouškou.
Moderátor tě upozorní, že máš 30 sekund na to, aby sis pro sebe vybral
ten nejlepší předmět. U žádného předmětu se nejedná o léčku. Pamatuj na
to, čím každý předmět je.
Čas běží … TEĎ!
Který si vezmeš?
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Jsem dítě. Je to právo, dar či problém?
Teď tě zveme, aby sis sám vybral předmět, a ptáme se:
Čím bys chtěl být pro druhé (tvé rodiče či přátele):
NÁROKEM, DAREM či PROBLÉMEM?
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Podle tohoto, co znamená být
DÍTĚTEM?
Na tomto sezení se budeme do hloubky
zabývat úžasným tématem zázraku života.
Již jsme zjistili, že všichni a každý jeden z
nás jsme DAREM. Život je obdarování.
Nevybíráme si, že se narodíme k určitému
datu, ani na určitém místě. Narodíme se a
hotovo. Je to zázrak!
Díky narození dítěte se z rodičů stávají
rodiče. To dítě uděluje „titul otce a matky“.
Ale … proč to mám
dělat?

Protože ti to nařizuji
jako tvoje matka!

Pokud je to otázka
titulu, tak já jsem
tvoje dcera!

A promovali jsme ve
stejný den, nebo ne?

O tomto tématu budeme jednat s velkou citlivostí. Vždy musíme mít na
paměti především úctu k lidskému životu, jeho důstojnosti, které také
zahrnují úctu ke svobodě druhého, k osobním okolnostem atd.
Žádáme vás, abyste se
chovali velice ohleduplně
a lidi nesoudili, ačkoli jsme
ROZHODNĚ schopni odsoudit
velice kriticky SKUTKY,
které jdou proti životu.
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Dále vám ukážeme dva obrázky.
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Který z těchto dvou obrázků podle tebe lépe reprezentuje
společnost, ve které žiješ?
_____________________________________________________
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Myslíš, že mezi těmito dvěma obrázky existuje nějaká spojitost?
_____________________________________________________

Společnost plná odpadků je plodem společnosti KONZUMU a BLAHOBYTU,
kultury pomíjivosti a rychlosti. Vše, co nám přebývá, vyhazujeme. Nepečujeme
ani o věci, ani o lidi. To, co se rozbije, nespravujeme. Odmítáme vše, co nám
způsobuje bolest, eliminujeme veškeré utrpení, díváme se někam jinam, aby se
nás žádné věci či osoby nedotýkaly.
Žijeme ve společnosti blahobytu, POMÍJIVOSTI a RYCHLOSTI. Prodávají nám
KRÁSU. Můžeme se dívat jen na to, co je krásné, pěkné, příjemné.
Žijeme ponořeni do mentality,
kde je v módě nejzásadnějším
způsobem KULT TĚLA.
A vítězí pouze ten, kdo je pohledný,
přitažlivý. A znovu se díváme jinam,
když se objeví lidská křehkost,
vlastní lidství.
Když zavrhujeme tuto křehkost lidství,
rozbíjíme také svoji vlastní důstojnost.
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Jsem dítě. Je to právo, dar či problém?
Máme na paměti, že tělo je
vyjádřením
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Člověka, a že má dvojí
pohlaví: mužské a ženské.
V ženském těle je vepsána
velikost mateřství, toto
tajemství života se rýsuje na
jejím těle, a rýsuje se také na
mužském těle, protože není
mateřství bez otcovství.
Nicméně kultura naší
společnosti umrtvuje tento
hluboký a pravdivý pohled na
tělo a nakonec ho redukuje na
PŘEDMĚT konzumu, směny,
pohody a nároku.
Tělo se redukuje na PRÁVO
NA ROZHODNUTÍ.

Venere di Milo. (Museo del Louvre. Parigi).

Dar otcovství a mateřství, jako
plod lásky,
bude také redukován na PRÁVO na
volbu:
– „Chci mít DÍTĚ.“
– „Nechci mít DÍTĚ.“
Tak DÍTĚ-osoba přestává být
DAREM, a nakonec se stává
PROBLÉMEM či PRÁVEM.
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Dítě jako PRÁVO.

Otevřeme dveře.
Co tu nacházíme?
Vše připravené!

• Čistota a dezinfekce.
• Pracovní stůl.
• Lůžko pacienta.
• Lampa a zapojené přístroje.
• Chirurgický materiál.
• Nástroje.
• Jednorázový materiál.
• Pomocný zdravotnický personál, zdravotníci a lékaři …
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Na stejném operačním sále, nebo v jiném, ale s totožnými
charakteristikami, může dojít k 3 případům, o kterých jsme již
hovořili. Dále ti ukážeme tři obrázky. Označ, k čemu každý patří.

Zachází se se životem ve všech případech stejně? A s člověkem?
_______________________________________________________
Rozumíš tomu, že existují kliniky s prakticky stejnými operačními sály,
kde v jedněch dochází k potratům a ve druhých se životy „vyrábějí“?
_______________________________________________________
K čemu tady dochází?
_______________________________________________________
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Jsem dítě. Je to právo, dar či problém?
Myslíš, že člověk je zdrojem své vlastní existence?
_________________________________________________
Může život zničit?
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_________________________________________________
Může život vytvořit?
_________________________________________________

4

Podle Světové zdravotnické organizace je neplodnost zdravotním
problémem. Zveme tě k tomu, aby ses společně se svými spolužáky
zamyslel nad těmito otázkami:
Jak si myslíš, že muž a žena čelí skutečnosti neplodnosti?
_________________________________________________
_________________________________________________
Myslíš si, že muž a žena, kteří se milují, si přejí dát život a vytvořit
rodinu?
_________________________________________________
_________________________________________________
Pokud muž a žena nemohou mít děti, přestanou se mít rádi?
_________________________________________________
_________________________________________________

Láska je plodná svou přirozeností.
Dává život. Láska manželů se
prodlužuje v dětech. Pokračuje v nich.
„Jsou důsledkem lásky.“ Ovšem
manželé bez dětí i nadál
prodlužují svou lásku. Ne svojí
plodností, nýbrž tím, že NESOU PLODY.
Myslíš si, že život svaté Matky Terezy
z Kalkaty NEPŘINÁŠEL PLODY?
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SEXUALITA

PLOZENÍ

LÁSKA

MANŽELSTVÍ

Na předešlých sezeních jsme již viděli, jak se vytváří
trhlina mezi SEXUALITOU a ČLOVĚKEM,
kdy je ČLOVĚK redukován na PŘEDMĚT, a můžeme
slyšet věty jako:
– „Mé tělo je moje.“
– „Daruj život, daruj svá vajíčka.“
– „Hledám kvalitní spermabanku“.
– „Potřebuji si pronajmout dělohu?, břicho?“
K dalšímu přetržení dochází mezi SEXUALITOU
a PLOZENÍM.
Moje sexualita již není nutná ke zplození dítěte.
Stačí mi dobrá laboratoř.
Když se z dítěte stane právo, odděluje se také láska
od sexuality
a od samotné lidské důstojnosti. Nejvyšší gesto lásky
mezi mužem a ženou již není potřeba k předání
života. Dítě ztrácí tuto tak krásnou a zároveň tak
skutečnou identitu, že je DÁRKEM (DAREM) pro své
rodiče.
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Dítě jako PROBLÉM.

5

Myslíš, že v následujících případech je příchod dítěte problém?
Označ:
Astmatický otec a matka s
tuberkulózou. Mají čtyři děti, první je
slepé, druhé hluché, třetí zemřelo a
čtvrté je nakaženo tuberkulózou. Matka
je znovu těhotná.

Bílý muž znásilní černou
třináctiletou dívku a ta
otěhotní.

Paní otěhotní v pozdějším věku.
Již má druhé dítě. Její manžel je ve
válce. Je nemocná. Zbývá jí pár let
života.

Případ
1

Případ
2

Případ
3

Na následující stránce zjistíš, KDO stojí za každým
„předpokládaným“ PROBLÉMEM.
Nalezneme známé tváře, jejichž životy přinesly mnoho plodů.
Za každým „PROBLÉMEM“ nalezneme ČLOVĚKA.
11
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Odkdy je ČLOVĚK ČLOVĚKEM? Zveme tě, aby ses podíval na toto
video s názvem „Odysea života“.

https://www.youtube.com/watch?v=yvr5UCDM9QI
Dále ti ukážeme následující grafické znázornění. Spoj šipku s místem, kde
si myslíš, že je počátek života:
1. Oplodnění.
2. Uchycení v děloze.
3. Srdeční činnost.
4. V jiném okamžiku vývoje: kdy začnou růst nehty, začnou
fungovat plíce, pokud je schopnost přežít mimo dělohu atd.
Specifikovat.
5. Při narození.
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Ve světě, ve kterém žijeme, nacházíme dvě strany jedné mince:
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PRÁVO na ŽIVOT oproti PRÁVU na TĚLO
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Dále tě zveme, aby sis přečetl ve skupinkách následující věty,
které hovoří o PRÁVECH a zamyslel se nad tím, kdo z těch dvou,
nenarozeného dítěte a matky, má právo na:

PRÁVO NA
SVOBODNÝ ROZVOJ
OSOBNOSTI

--------------------------------------------- ---------
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PRÁVO NA
SVOBODNÝ ROZVOJ
OSOBNOSTI

----------------------------------------PRÁVO NA ŽIVOT

PRÁVO NA ŽIVOT

----------------------------------------PRÁVO NA MORÁLNÍ
INTEGRITU

PRÁVO NA MORÁLNÍ
INTEGRITU

----------------------------------------PRÁVO NEBÝT
DISKRIMINOVÁN

PRÁVO NEBÝT
DISKRIMINOVÁN

----------------------------------------PRÁVO NA TĚLESNOU
INTEGRITU

PRÁVO NA TĚLESNOU
INTEGRITU

----------------------------------------PRÁVO NA SOUKROMÍ

PRÁVO NA SOUKROMÍ
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Sdílejte se se spolužáky:
K jakému jste došli výsledku?
Kdo má více práv, nenarozené dítě, či žena?
Má některé právo exkluzivně žena, či dítě?
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Mé tělo je vyjádřením mé osoby. A jsem tělo s pohlavím.
Moje pohlavnost začíná v okamžiku spojení vajíčka a spermie:
XX nebo XY. Pohlavní zralosti dosáhnu až v období po pubertě,
jsem však OSOBA s pohlavím od svého vzniku do smrti.
Mé tělo se, jak jsem si již všiml, také mění. V průběhu mého
života se vyvíjí a prochází různými obdobími:
embryonální, dětství, mládí, dospělost a stáří. A ve
všech i v každém z těchto období jsem ČLOVĚKEM.
Můj vznik se tudíž počítá od spojení těchto gamet,
jež v sobě nesou VŠE, čím JÁ jsem, a dělají mě jedinečným
a neopakovatelným.
A můj život je dar. Já JSEM DAREM, OBDAROVÁNÍM,
které vždy přichází od někoho JINÉHO. Byť bych chtěl
o minutu prodloužit svou existenci, nezáleží to na mně. Já
nestojím za vznikem svého vlastního života. Život je dán. Původ
života je u toho, který nás stvořil.
Život je mi dán, abych si ho užil, vážil si ho a pečoval o něj.
Hodím snad dárek do koše? Stejně jako můj život je darem,
i život ostatních jím také je a zaslouží si stejný respekt a péči
jako ten můj.

Situace v životě nás vedou právě k tomu, že zapomínáme na
následující: že život je dán, že je to dar a že je třeba se o něj
starat a vážit si ho.
Život druhého se stává PROBLÉMEM a společnost, ve které
žijeme, nás vede k tomu, abychom PROBLÉM ELIMINOVALI místo
toho, abychom se k němu POSTAVILI ČELEM.
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Níže ti ukážeme pravdivé svědectví jedné ženy, kterou okolnosti
a společnost dovedly k tomu, že „odstranila svůj problém“.

Těhotná jsem byla dvakrát. První těhotenství skončilo provedením
potratu. Z druhého těhotenství se narodila holčička. Co se týče prvního,
tak průběh byl „typický“. Měla jsem partnera. A ať si říkáš, co chceš, když
máš pohlavní styk, můžeš otěhotnět … Partner mi říkal, že necháme děti
na později, vždyť jsme mladí. Náš vztah na tom už nebyl dobře, byl na tom
dost špatně a ani ve snu mě nenapadlo, co bude následovat … Dozvěděla
jsem se o svém těhotenství díky těhotenskému testu, který jsem si koupila
v lékárně. Byla jsem z těhotenství šťastná, ale věděla jsem, že on
nechce mít dítě. Řekl mi:
„Lucie, jsme mladí, máme
ještě spoustu času“. A ještě
dodal další věci jako: „Pokud
si ho teď necháš, odejdu“. Bylo
to vydírání, takže už jsem neměla,
komu důvěřovat, neměla jsem
kamarádky, nikoho, jen jeho a jestli mě nechá …
Byla jsem k němu připoutána. Ano, finančně připoutána, ale zároveň
jsem ho šíleně milovala. Nakonec mě přesvědčil, i když ho to stálo hodně.
Byl něžný, což nikdy předtím nebyl, a dělal věci, které předtím nedělal,
polibky, časté projevy lásky.
Tvrdil, že nemá peníze, celý den si stěžoval, že nemáme prostředky, ale
jakmile se dozvěděl, že jsem těhotná, hned měl peníze na potrat
připravené. Zaplatil 240 euro jedné klinice, aby mi provedli potrat. Já byla
sama, pomoc jsem nenašla. On měl vztah se svou rodinou, já ne.
Na potrat jsem šla totálně opilá …, protože jsem to nechtěla udělat.
Opravdu jsem byla pod velkým tlakem … Ten den, kdy jsem tam šla, jsem
absolvovala všechno možné: ultrazvuk, navštívila jsem psychiatra a později
gynekologa, který mi zákrok provedl. Nikdo mi žádné jiné alternativy
k potratu nenabídl, ani mi neřekl, čím budu trpět po něm. Dnes již vím, že
jsem ze zákona měla právo znát následky a dopad, mně však nic z toho
neřekli. Proč?
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Potrat mi provedli metodou odsávání. S odsávací trubicí je to, jako by
vyrvali kousek tebe … cítíš totiž,
že ti vytrhávají část tvého těla. Je to hrozné!
Po potratu jsem byla plná úzkosti. Začala
Jsem pít alkohol a začala jsem se cítit
duševně velmi špatně. Když vidím
čtyřleté dítě, vyhrknou mi slzy.
Stejně velké by bylo mé dítě, kdyby žilo …
Při výročí data potratu a data narození dítěte velice trpím. Pokusila jsem se
o sebevraždu. Druhé těhotenství bylo právě kvůli výčitkám, které jsem
měla a kdy jsem hledala a myslela si, že to půjde napravit. Tou dobou jsme
já a partner na tom nebyli dobře ve vztahu. Nakonec vztah skončil. Během
těhotenství s druhým dítětem se mi zdávalo, že mi holčičku berou, každý
den se mi zdálo, že přišla policie a vzali mi jí, že jsem si ji nezasloužila mít.
Během těhotenství jsem brala léky na uklidnění. Když se dítě narodilo,
měla jsem něco jako abstinenční syndrom. Nyní musím brát léky na spaní.
Bývala jsem ateistka a velká „feministka“, viděla jsem to pouze z hlediska
ženy. Ze lživého a částečného hlediska. Teď ne, teď vidím dítě.
Na potrat, který jsem spáchala, se nechci snažit zapomenout, je to něco, co
se stalo a uznávám to. Nechci tomu totiž odebírat tu důležitost, kterou to
má. Je to jako když někdo někoho zabije a po čtyřech letech ve vězení již je
vše v pořádku. Člověk to musí napravit a snažit se dívat se dopředu, ale
uznat, že udělal něco špatného. Potrat je pro ženu něčím velice zlým.
Myslím, že jsem byla zodpovědná za tuto chybu, měla jsem ovšem velmi
malý prostor volby: když se na to dnes podívám …, myslím, že jsem
opravdu neměla dostatečnou svobodu, abych mohla pro sebe zvolit to
nejlepší. Nebylo možné ztrácet čas, a protože na mě partner tolik tlačil …,
a nedostatek pomoci ze strany lékařů z těch potratových klinik … Když mě
viděli, že jsem na potrat přišla naprosto opilá, měli si uvědomit, že jsem to
ve skutečnosti dělat nechtěla. Tito lékaři zabili moje dítě a ze mě udělali
spolupachatele něčeho hrozného …, čeho lituji a všechny prosím, aby
nedopustili, aby se v tom pokračovalo. Potrat nic neřeší, je to další problém
navíc, kromě toho udělali obchod se mnou a s mým zesnulým synem.“
Lucie
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Jsem dítě. Je to právo, dar či problém?
Myslíš, že si Lucie přála své dítě si nechat?
____________________________________________________
____________________________________________________
Měl sexuální akt s jejím partnerem následky?

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

____________________________________________________
____________________________________________________
Co ji dovedlo k potratu?
____________________________________________________
____________________________________________________
Měl potrat následky v jejím životě? Jaké?
____________________________________________________
____________________________________________________
Litovala potratu?
____________________________________________________
____________________________________________________
Myslíš, že kdyby jí někdo podal pomocnou ruku, Lucie by pokračovala
ve svém těhotenství?
____________________________________________________
____________________________________________________

9

Existují také stateční a zodpovědní lidé, kteří říkají ANO životu. Je
mnoho organizací, nadací a neziskovek, které život brání a pomáhají ženám,
jež se cítí zoufalé a nucené k potratu, tím, že otevírají jejich zoufalství
nové vyhlídky.
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5 POMOC: MORÁLKA

4

Jsem dítě. Je to právo, dar či problém?
10

Poslechneme si tuto píseň!

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

KDYŽ SIS MĚLA JEŠTĚ HRÁT (17 JAR?)
http://bit.ly/299hp1D

Její srdce bilo sedmnáct jar,
svět byl plný iluzí ozařujících její tvář,
a ležel jí u nohou nebo si to alespoň myslela,
když tu přišla zpráva, že je těhotná.
Ty jsi ale byla statečná, protože sis lidí nevšímala.
REFRÉN
Když sis měla ještě hrát,
vyměnilas' panenky za opravdové dítě,
měla jsi odvahu čelit realitě
a tvou odměnou byl ten, který ti bude říkat „Mami“.
Nevím, jak se ti to podařilo vysvětlit rodičům,
protože vím, že ti dnešní nejsou jako ti dříve,
že časy se změnily, že všechno je jinak,
neposlouchají se hlouposti, co se o lidech napovídají.
Ty jsi ale byla statečná, protože sis lidí nevšímala …
REFRÉN
Nechtěla jsem ti říct, že jsem se vždy cítila hrdá,
přála bych si být tou nejhezčí a nejkrásnější,
proto, že jsem matka a družka, proto, že jsem statečná mezi statečnými,
chci, abys poslouchala tato slova a viděla, co cítí moje duše.
Ach, … ty jsi ale byla statečná, protože sis lidí nevšímala...
.

11

Na závěr tě zveme, aby ses podíval na toto SVĚDECTVÍ se svými
spolužáky a klademe ti otázku:

DÍTĚ SE
BRÁNÍ
ŽIVOTEM

Můžeš také
ty něco
udělat?

https://www.youtube.com/watch?v=eTR6VBcOXS8
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