
Wychowanie do życia w rodzinie
Piątek 17.04.2020

Klasa VIII

Temat: Seksualność człowieka.

I. Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst
„Kocham cię, bo cię potrzebuję” czy „Potrzebuję cię, bo cię kocham”? Innymi słowy: 
„Chcę cię całować, bo tego potrzebuję” czy „Chcę cię całować bo cię kocham”? O jakim 
wyznaniu miłości marzysz?
To pytanie dużego kalibru i najważniejsza sprawa do przemyślenia „na już”. Czy to kwestia 
życia i śmierci? Nie wiem, ale to na pewno „być albo nie być” udanego, szczęśliwego 
związku. Skoro już na początku powiało powagą, potraktujmy temat jak najbardziej serio.
A jest o czym rozmawiać, bo jesteś osobą wartą szacunku i miłości!

1. W wielu mądrych podręcznikach piszą, że „związki nastolatków są zwykle nietrwałe i 
szybko się rozpadają”. Może i tak jest, ale przykro czytać takie stwierdzenia, prawda? 
Przecież gdy się zakochujemy nie myślimy: „Nie lubię go aż tak bardzo, by spędzić z nim 
całe życie. Na pewno pójdę na randkę jeszcze z kilkoma innymi chłopakami”. Wręcz 
przeciwnie – żyjemy tu i teraz i właśnie ta relacja jest dla nas najcenniejsza. To piękna 
strona kobiecego serca, które nie jest wyrachowane i nie czeka na „lepszą okazję”, ale 
chce kochać w tym momencie. Nic dziwnego, że nawet w pierwsze zauroczenie angażujemy 
całą swoją duszę i jesteśmy w tym bezinteresowne. I choć nie mówimy o tym głośno, 
marzymy o spędzeniu całego życia z naszą sympatią.

2. W głębi serca wiemy, że tak poważnej decyzji nie możemy podjąć na podstawie kilku 
randek i „motyli w brzuchu”. Warunkiem wzajemnego poznania jest umiejętność 
aktywnego słuchania i czas. Skąd mam wiedzieć, czy „to TEN” lub czy „to TA”? Zasada 
jest prosta - „traćcie czas” na rozmowy, na długie pogaduchy przy kubku herbaty. Tylko 
wtedy macie szansę poznać swoje charaktery, opinie na ważne sprawy, zainteresowania.

3. A gesty...? Oczywiście. Trzymanie się za rękę, przytulanie, dotknięcie policzka działa 
hipnotyzująco i uskrzydlająco. Choć nie dostarcza kalorii i snu, sprawia, że zapominamy o 
jedzeniu i odpoczynku. To najlepszy dowód na to, że dotyk jest szczególnym językiem 
miłości. Kiedy jesteśmy gotowi, aby w nim „rozmawiać”? Tak jak się nie da przeskoczyć 
pewnych etapów w nauce języka obcego, tak nie da się wejść na kolejny poziom znajomości 
języka dotyku bez fundamentu, jakim jest dobre poznanie się i przyjaźń.

4. Mimo to niektórzy ryzykują i decydują się na bliskość fizyczną, choć – powiedzmy sobie 
szczerze – wiedzą o sobie niewiele albo nic.

5. Seks nie jest dowodem miłości. Seks może być językiem miłości, jednym z wielu, obok 
słuchania, wzajemnej służby, podarunków i spędzania czasu. Seks daje radość – prawdziwą 
nie powierzchowną – tylko w trwałym i nierozerwalnym związku, jakim jest małżeństwo. 
Dowody? Poznacie je na kolejnych lekcjach.

II. Randki – test
Przeczytaj poniższe zdania skłaniające młodych ludzi do umawiania się. Dlaczego spotykają
się na randkach?
Wyraź swoje zdanie, wstawiając w puste kratki liczby od 1 do 10 (1 – wartość najwyższa, 



10 – wartość najniższa). Możesz porównać swoje wyniki z koleżankami i kolegami z klasy.

Ocena Dlaczego umawiamy się na randki?

Lepiej poznać siebie nawzajem i zaprzyjaźnić się.

Zrobić na złość innej dziewczynie/innemu chłopcu.

Być zauważonym i popularnym w grupie.

Zaspokoić swoje fizyczne pragnienia.

Uchronić się przed samotnością.

Z ciekawości – jak to jest?

Być jak wszyscy inni.

Dowartościować się.

Znaleźć męża (żonę).

Czuć się kochanym.

III.Szacunek dla ciała
Czy ciało ludzkie jest ważne? A może człowiek jest tylko ciałem? 
Jednak pewnie już wiecie, że człowiek jest bytem cielesno-duchowym. Ciało ludzkie tylko 
pozornie jest identyczne ze zwierzęciem. W rzeczywistości ma ono znacznie donioślejsze 
zadanie. Można je porównać do bramy, przez którą kontaktuje się z otoczeniem w sferze 
psychicznej, duchowej, moralnej.
W dzisiejszej kulturze przeżywamy deprecjację ciała, czyli odmówienie mu głębszej 
wartości, np. gdy ciało jest na sprzedaż: współczesne niewolnictwo, pornografia, 
uzależnienia, prostytucja, wykorzystanie ciała w reklamie.
Taka sytuacja zawstydza człowieka, gdyż czuje on, że „ciało ma godność” jako instrument 
ducha. Jesteśmy więc odpowiedzialni za harmonię psychofizyczną naszego ciała.

Po zapoznaniu się z powyższym tekstem dopisz swoje skojarzenia do słowa „szacunek”

SZACUNEK


