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Еріка Гарольд – Міс Америки 2003
Мене запросили розмовляти з молодими жінками в
реабілітаційному центрі. ... Багато з них дякували,
що я прийшла. Казали, що знають, що в минулому
вони робили неправильний вибір, і оцінили мої
слова про те, як вони можуть приймати кращі
рішення в майбутньому. Одна жінка навіть
висловила бажання говорити про стриманість
іншим молодим людям.

Міс Іллінойс Еріка Гарольд була визнана Міс
Америки 2003 двадцять першого вересня 2002 року в
Атлантік Сіті, Нью Джерсі.
Еріка, 22-річна випускниця Університету
Іллінойса, вирішила відкласти навчання в Гарвардській
правничій школі, щоб виконувати свої обов’язки та
здійснювати свої мрії як Міс Америки.
Досвідчений
промовець
та
агітатор
стриманості, Еріка продовжила працювати з підлітками,
пропагуючи свою програму Міс Америки по запобіганню
насильству серед молоді. Еріка наголошує на
важливості правильних рішень, як найкращого способу
уникнути насильства. Дослідження показують, що
підлітки, які уникають сексу, алкоголю та наркотиків,
менше схильні до підліткового насильства.
З 1998 до 2002 рр. Еріка тісно співпрацювала
з Project Reality – національним лідером у вихованні до
стриманості. У 2001 р. вона викладала в Іллінойсі для
71 000 учнів. Як спікер Project Reality, Еріка була
чудовим зразком наслідування для тисяч учнів.
Еріка говорить, що її віра – це серцевина
того, ким вона є. «Я прагну сказати молодим людям, що
існує Бог, Який любить їх та надзвичайно піклується про
них». Відважний лідер, Еріка сказала в інтерв’ю газеті
Daily Illini: «Я – за життя», та News-Gazette: «Часом
отримуєш вогонь у спину за те, що говориш, але якщо
справді хочеш бачити зменшення кількості підліткових
вагітностей та випадків насильства, то мусиш
відстоювати те, у що віриш».
Твердження Міс Америки про оберігання сексу
Перед тим, як її коронували на Міс Америки, Еріка
Гарольд пропагувала виховання до стриманості на
слуханнях Конґресу США 23 квітня 2003 р. Подаємо
уривки з її виступу:
Відколи себе пам’ятаю, я завжди була віддана
стриманості. Мені пощастило, що мене виховали
люблячі батьки, які заохотили мене встановити високі
моральні стандарти, шанувати саму себе й берегти себе
до одруження. Але я зростала, знаючи, що я –
щасливчик, й що не кожна молода людина зазнала такої
любові й підтримки, як я. Я бачила багато моїх
ровесників, які використовують секс, намагаючись
знайти любов, визнання та прихильність. Однак замість
того, щоб заповнити цю прогалину, багато з них ще в
підлітковому віці стають батьками, інфікуються
хворобами і розбивають собі серця.
Я знала, що повинна діяти. За висловом Ґанді, «ти
мусиш змінитися так, як ти хочеш, щоб змінився світ».
Отож, коли настав час вибирати програму для
святкувань Міс Іллінойс, моє сумління спонукало мене
вибрати: стриманість.

Я також організувала конкурс творів і плакатів для
учнів середніх шкіл, пропонуючи їм нагоду
висловити свої погляди на переваги стриманості. ...
Одна дівчина написала, що її подруга у віці 14 років
народила дитину, а в 16 – заразилася ВІЛінфекцією. Вона сказала, що хотіла б, аби я
прийшла до її школи раніше, бо вважала, що я
могла б допомогти зберегти життя її подруги. Коли
я прочитала цей твір, я вирішила, що не дозволю,
щоб страх чи сумнів у собі перешкоджали мені
чинити те, що диктує моє сумління...
Рух за стриманість є не лише новою сексуальною
революцією, але й рухом, що його повинно вести
моє покоління. Отже, коли я розмовляю з молоддю,
я заохочую їх міцно стояти на захисті своїх
принципів. За висловом Ґанді, «вірити у щось і не
жити так – означає бути нечесним».
Примітка видавця: Дізнатися більше про Project
Reality та бюро його спікера можна на веб-сторінці
www.projectreality.org або за телефоном: +1 847 729
3298.
Біографія Еріки
Вік: 24 роки
Рідне місто: Урбана, Іллінойс
Сім’я: тато, мама й троє
молодших братів і сестер
Тема програми: запобігання
насильству серед молоді та
пропагування підліткової
статевої стриманості
Освіта: середня школа в
Урбані, Університет
Іллінойса.
Вступила до Гарвардської правничої школи.
Протягом шести років вивчала вокал, виконуючи
арії та мистецькі твори на шістьох мовах.
Наукові нагороди: Phi Beta Kappa, «U of I», як
фіналістка стипендії Гаррі Трумена та USA Today,
обрана Науковим канцлером Другого академічного
особового складу всіх коледжів США, Асоціяція
випускників «U of I» обрала її до членства у
«Гонорарі сеньор 100» за лідерство та визначні
академічні досягнення; учасниця Президентської
програми нагород та тричі учасниця Національного
списку деканів.
Очікування від кар’єри: стати юристом й
добиватися політичного становища на рівні штату
та на національному рівні.

«Дівчина з обкладинки» сказала в Сенаті: «Я
розплачувалася за мій аборт все своє
життя»

Стівен Ертельт,
24.09.2002:
Дженіфер О’Нейл,
актриса та ведуча
«Дівчина з обкладинки»
протягом 30-и років.

Вашінгтон, DC – «Дівчина з обкладинки»,
актриса Дженіфер О’Нейл поділилася болючими спогадами
про свій аборт з більш ніж 65-ма членами Конґресу та
Сенату в понеділок на післяобідньому брифінгу на
Капітолійському пагорбі.
«Я зробила аборт і розплачувалася за це все
моє життя, аж доки не отримала зцілення і тепер я можу
допомагати іншим жінкам», – зі слізьми сказала слухачам
О’Нейл. В намаганні подолати емоційний відчай О’Нейл
звернулася до шокотерапії. Будучи неспроможною
вилікувати депресію, вона звернула свій погляд до Неба і
поступово прийшла до своєї теперішньої Християнської
віри. Тепер вона знаходить розраду у прощенні, що його
дає Бог. Подібно як О’Нейл, приблизно 43 відсотки жінок,
що досягли 45-річного віку та зробили аборт, це нараховує
25 мільйонів жінок. Однак жінки, які вчинили аборт, не
радіють цим рішенням, і насправді рідко говорять про нього
комусь, окрім найближчих членів сім’ї та довірених осіб.
«Якщо це така добра ідея, то чому вона
огорнена секретністю?»,- спитала О’Нейл у слухачів.
О’Нейл наполягала на доповненнях законів, які
б зобов’язували інформувати жінок про післяабортні
психологічні та фізичні ускладнення ще до того, як вони
вирішать зробити аборт. «Мені сказали пекельну брехню,
що моя дитина була лише згустком тканин».
Колишня модель, «дівчина з обкладинки»
протягом безпрецедентного терміну 30-ти років, на брифінгу
в Сенаті О’Нейл говорила від імені кампанії «Жінки
заслуговують кращого» (Women Deserve Better). Її
предметом є зусилля групи організацій «За життя» у
напрямку допомоги жінкам в рамках руху за життя, а метою
– наголосити на тому, як аборти шкодять жінкам, та надати
жінкам практичні можливості для іншого вибору [кращого,
ніж аборт].
«Певно, що захист ненароджених дітей є в
центрі мого серця», – пояснила О’Нейл. «Однак, наслідки
аборту можуть бути так само смертельними і для матері, і
для дитини. Я як жінка, яка зробила аборт, приречена
носити це в собі до кінця свого життя».
О’Нейл розглянула випадок примусу, який
деколи штовхає жінку на аборт. Причиною таких
«примушених» абортів часто стають школи, у яких бракує
відповідних ресурсів для допомоги вагітним ученицям
(студенткам), або ж батьки, які не хочуть допомагати
донькам-підліткам ростити дитину.
«Не існує швидкого вирішення проблеми
неочікуваної вагітності, – сказала О’Нейл, – але куди
повинні йти дівчата-підлітки, яким кажуть, що виженуть з
дому, якщо вони народять дитину?»
Примітка редактора: Передрук з дозволу «Жінки
заслуговують кращого» (Women Deserve Better) – коаліції
організацій «За життя». Якщо хочете більше інформації,
відвідайте веб-сторінки www.womendeservebetter.com та
www.jenniferoneill.com
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Лист редактора:
У пошуках справжньої любові...

Чи він саме той, кого я шукаю? Чи це вона – моя єдина?
Засвой секрети успіху в сьогоднішніх джунглях побачень!
Дорогий друже! Дорога подруго!
Привіт! Ти вже знайшов(-ла) СПРАВЖНЮ ЛЮБОВ? Ти вже зустрів(-ла) свою половинку? Хочеш знайти чудового
партнера шлюбу на все життя та уникнути емоційних і медичних кошмарів, які сьогодні переживає так багато
молодих людей?
Ти можеш у стократ збільшити свої шанси осягнути цю мету, якщо читатимеш нашу газету, повну цінних порад про
побачення, секс, любов і життя. (Можеш знайти ще більше корисної інформації та влучних порад на нашій веб
сторінці www.LoveMatters.com )
Коли голівудські фільми, телебачення, журнали, поп-музика і друзі кажуть: „Просто займайся сексом і не хвилюйся
про наслідки“, чи ти повинен(-на) їх слухати? Ми всі бачимо, до чого приводять людей подібні ризиковані ігри: до
більшого болю, аніж стрибки з літака без парашута.
Якщо ти вже з кимось зустрічаєшся чи плануєш невдовзі це зробити, тобі сподобаються життєві поради та
роздуми, які ти знайдеш у цій газеті та на нашій веб-сторінці. Вони допоможуть тобі прийняти правильне рішення,
коли перед тобою стоять ось такі питання:
Чи він саме той, кого я шукаю? Чи це вона – моя єдина?
Чи нам слід продовжувати зустрічатися?
Чи нам слід одружитися?
Чи нам слід розпочинати статеві стосунки?
Чи презервативи безпечні?
Чи таблетка зашкодить моєму здоров’ю?
Чи берегти мені секс для подружжя? Як?
А що, як я завагітнію?
Що означає аборт? Для мене? Для моєї дитини?
Відповісти на ці запитання буде значно простіше після того, як ти прочитаєш цю газету. А все тому, що ми
включили добірний матеріал – результати багаторічної праці 29 експертів над проблемами любові, життя і
подружжя.
Ти також знайдеш вражаючі історії людей, які вчилися на своїх помилках, припинили свою згубну поведінку і зараз
живуть щасливим життям. Їхня сміливість і важко здобута мудрість надихне тебе і допоможе тобі прийняти
правильні рішення тоді, коли ти станеш віч-на-віч перед важким вибором.
Після того, як ти прочитаєш цю газету, можливо, ти навіть захочеш приєднатися до революції нового тисячоліття
„Збережи секс“. Багато молодих людей починають займатися сексом для того, щоб бути крутими і досвідченими,
але все більше молоді береже секс для подружжя. Це добре – не плисти за течією! Лише прочитай, що говорять у
цій газеті знамениті суперзірки: вони не хвилюються тим, що думають інші.
Отож, якщо ти хочеш знайти кохання свого життя, починай готуватися вже сьогодні. Лише приймаючи добрі
рішення, ти можеш мати чисту совість, бути щасливим(-ою) і впевненим(-ою). І найосновніше, твоє життя
наповниться тривалим, непідробним миром і радістю, які приносить СПРАВЖНЯ ЛЮБОВ.
Якщо ти хочеш втішатися прекрасними стосунками і бути справді щасливим(-ою) і вільним(-ою) ... . Якщо ти хочеш
захистити своє фізичне та емоційне здоров’я ... - тобі треба буде вивчити секрети прийняття розумних рішень про
побачення, секс, любов і життя. Продовжуй читати. Ти відкриєш для себе, як збереження сексу для подружжя
допоможе тобі знайти щастя та уникнути болю в серці і нікому не потрібних хвороб.
І пиши нам, що ти думаєш! Ти можеш послати повідомлення електронною поштою на адресу LoveMatters.com.
Дякуємо!
З побажаннями щастя і здоров’я

Дж. Т. Фінн,
Головний редактор
Лос-Анджелес, Каліфорнія, США
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„Я бережу секс!”
„Багато дівчат, які мають
дошлюбні статеві стосунки,
шукають
любові у
хибних
місцях.
Найкращими
підставами
для
збереження
сексу для
подружжя є
зберегти
себе незайманою для свого
чоловіка й жити без цього
гріха”.
Марісоль Ґарсія, 16 років
Вілмінґтон, Каліфорнія
„Я бережу секс для подружжя,
тому що я
хочу, щоб моя
незайманість
була дарунком
моїй майбутній
дружині. Якщо
дівчина
боїться, що
втратить
хлопця, бо
вона хотіла б сказати „ні”
сексові, то я порадив би їй:
нехай той хлопець іде! Якщо
б він справді її любив, то не
жадав би від неї щось таке,
що їй ніяково робити”.
Джошуа Гамільтон, 20 років
Маунт Джюльєт, Теннесі
„Подумай
двічі, перш
ніж віддати
цей
особливий
дар,
задуманий
для твого(-єї)
чоловіка(дру
жини). Я
незайманий і відкрив, що
стриманість від сексу є
однією з найкращих речей, які
я зробив у житті. Якщо ти
довів собі, що можеш
контролювати своє почуття –
одне з найсильніших на
землі, – то переконаєшся, що
всі інші життєві завдання
стають легшими”.
Едді Ріей, 20 років
Ньюбері Парк, Каліфорнія

Яку частину „НІ“ ти не розумієш?
Пам’ятай, що «наїзди» вимагають супер-відкоша, який
здатен покласти край тискові раз і назавжди. Спілкуйся
з твердим „Ні“ і тиск припиниться.
Супер-відкоші, якими ти можеш скористатися вже
сьогодні!
Наїзд: „Я роблю це зі всіма своїми дівчатами.“
Відкош: „Але не зі мною. До речі, тепер я твоя колишня
дівчина“.
Наїзд: „Ну добре, давай знімемо одяг і просто будемо
разом. Ми не мусимо нічого робити“
Відкош: „Ти що, вважаєш мене повною ідіоткою?“
Наїзд: „Я що, тобі не подобаюся?“
Відкош: „Ти дуже гарний/гарна. Ти мені дуже
подобаєшся. Саме тому я не хочу зруйнувати наші
стосунки, зводячи їх лише до фізичного рівня“.
Наїзд: „Не переживай. Я буду використовувати захист
(контрацепцію)“.
Відкош: „Тобі самому треба буде шукати захисту,
якщо ти не залишиш мене в спокої“.
Наїзд: „Я зупинюся, як тільки ти скажеш.“
Відкош: „А чому не зараз?“
Наїзд: „Я люблю тебе.“
Відкош: „Тоді, будь-ласка, доведи це шляхом поваги
до моїх цінностей.“
Наїзд: „На що ти чекаєш?“
Відкош: „Я чекаю на людину, з якою одружуся“.
Наїзд: „Секс – буденна річ.“
Відкош: „Вона не буденна для мене, не буденна для
мого майбутнього чоловіка/дружини і не буденна для
Бога. Я зобов’язався/зобов’язалася зберегти секс для
подружжя“.
Наїзд: „Якби ти мене справді любив/любила...“
Відкош: „Якщо б ти мене справді любив/любила, ти б
не просив/просила“.
Наїзд: „Усі це роблять.“
Відкош: „В такому разі тобі не важко буде знайти
когось іншого.“

Аманда Пенікс
Міс Оклахома
США 2000
„Я бережу секс
для
подружжя,
оскільки
хочу,
щоб
він
став
чимось
поособли-вому чудовим між моїм
чоловіком і мною. Я не хочу, щоб
він порівнював мене з кимось
іншим, і я не хочу порівнювати
його. Важливо розказати іншим
про твоє рішення зберегти секс
для подружжя – не соромся“.

Кім Гіл
Співачка та
авторка пісень
„Рішення
Займатися
сексом поза
межами
подружжя тягне
за собою
повільний,
підступний тип
смерті. Це смерть невинності і
чистоти. Розхитування мрій.
Заніміння духу, який був колись
життєрадісним і молодим. Слово
утримання набуло значення
заперечення чогось і всіх цих видів
негативних обмежень. Але
насправді утримання означає
цілісність, свободу і мир. Життя в
чесноті може бути важкою
дорогою, але це дорога надії і
досконалості, де не треба буде
шкодувати за чимось“.

Опитування журналу „Seventeen“ про секс
Після проведеного опитування на тему сексу журнал
„Seventeen“ опублікував несподівані результати: 71%
підлітків, які мали секс, жаліють, що «не почекали».
Журнал опитав 500 дівчат і 500 хлопців по всій країні. Вік
опитуваних коливався від 13 до 21 року. Спочатку
ставилося запитання: „Чи ви вступали у статеві стосунки?“
І якщо так, то: „Чи ви шкодуєте, що не почекали до
старшого віку?“ Повідомляється, що 65% дівчат і 63%
хлопців (віком від 15 до 21 року) мали секс принаймні
один раз. Більшість із них шкодують, що не зачекали:
81% дівчат шкодують;
61% хлопців шкодують.
15-річна Вірджінія, одна з тих, в кого брали інтерв’ю, каже,
що бажає зачекати зі статевими стосунками: „Я, як
правило, незалежна, і коли якийсь хлопець намагається
мені сказати, що робити, або чинить на мене тиск, я тоді
кажу: „Я так не думаю. Я хочу любові, а не сексу, а це
велика різниця.“
Джерело: журнал „Seventeen“, травень 1996 року

Кірк Камерон
Актор
„Єдиний тип
сексу, який
дійсно є
чудовим і
захоплюючим
– це секс у
подружжі –
той, який на
все життя. Я
радий, що почекав“.

„Справжня любов чекає“
Національний рух утримання від сексу перед одруженням набирає обертів по всій країні.
„Справжня любов чекає“ – це молодіжний рух, який допомагає підліткам і студентам зберегти
секс для подружжя. Від часу його заснування у 1993 році більш ніж 2,4 мільйона молодих людей
постановили зберегти секс для подружжя. Ця постанова включає в себе підпис документу, в
якому зазначається: „Вірячи в те, що справжня любов чекає, я зобов’язуюся перед Богом, собою,
своєю сім’єю, тими, з ким я зустрічаюся і моїм майбутнім чоловіком (дружиною), зберігати
сексуальну незайманість, аж поки я не вступлю в шлюб“.
Copyright © 2007 by Lovematters.com
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Зірка НФЛ, захисник Філіп
Ріверс закликає до чистоти.
Дж. Т. Фінн

Новий DVD Філіпа Ріверса з цитатами про життя та
любов.
Промова записана на DVD для молоді та
підлітків єпархії Сан Дієго. Філіп Ріверс вкладає багато
розуміння та віри в своєму житті, включаючи поради
для чистого життя, добрий характер та радість в житті,
а також багато іншого. Ось деякі з його висловлювань:
"Знаєте, моя віра, сім’я та футбол – все це
знаходиться саме в такому порядку... Для мене віра та
сім’я це те, що дозволяє мені бути тим, ким я є –
футбольним гравцем, ... йдучи на Святу Месу в неділю
о 7:15 ранку... та приймаючи Євхаристію. Це таке
велике відчуття, коли я приходжу на стадіон і граю в
футбол, після того як відвідав Святу Месу. Під час
подорожей ми маємо Святу Месу в готелі перед
грою..."
"Я дійсно дуже пишаюсь тим, що я католик,
що я мав можливість бути вихованим у вірі. Я заохочую
всіх католиків пишатися цим, зрозуміти це, рости у вірі і
цінувати всі дари, які вони отримали від Католицької
Церкви..."
Філіп Ріверс у чистоті.

Захисник Філіп Ріверс хороший хлопець,
але він також і міцний горішок. Починаючи грати як
захисник в Національній Футбольній Лізі, мусиш бути
міцним (терплячим). При зрості 6 футів 5 дюймів та
вагою 228 фунтів Філіп може більше, ніж тримати себе
під контролем, виживаючи в важких сутичках в НФЛ,
ламаючи своє спорядження кожен тиждень. Він також
людина навички і лідерства. Наприклад, Філіп завоював
нагороди Pro Bowl під час свого першого сезону, як
початківець в 2006 році, очоливши свою команду San
Diego Chargers, завоювавши командний рекорд 14-2
сезону і набравши 492 очки.
Але у Філіпа Ріверса є ще більші труднощі,
ніж ті, що пов’язані з футболом. Він також вірить і
практикує духовну мужність (витривалість): силу
характеру, самодисципліну, чистоту свідомості, а також
уникання та боротьбу з усіма видами спокус. Як
справжній промовець, Філіп є національно відомим
пропагандистом чистоти. Під час телевізійних та
публічних промов він закликає молодих слухачів жити
якнайкраще, бути сексуально чистим, казати «ні»
утискам та спокусам.
Як відданий та активний католик, Філіп
відвідує Святу Месу кожну неділю, а також перед
кожною грою в НФЛ. В його 27 років він вже одружений.
Він та його дружина Тіфані, з якою він зустрічався з 9
класу, одружилися коли навчалися в коледжі, і зараз
мають трьох доньок: Халле, Кароліну та Грейс.
Футбольна зірка та набагато більше.
Філіп був найкращим футбольним гравцем
року у Алабамі, коли грав за Вищу Школу з Афін (Athens High School). Потім, як початківець, 4 роки - в штаті
Північна Каліфорнія (North California State), де він
переписав книгу рекордів, поставивши багато рекордів
у Лізі Атлантичного Узбережжя, та навіть залишив
відмітку в національній колегіальній книзі рекордів всіх
часів. Він закінчив навчання в школі в 2003 році по
спеціалізації – бізнес.
Філіпа так любили у Північній Кароліні, як
ми знаємо з газети San Diego Union – Tribune, що навіть
дорослі чоловіки плакали, коли Філіп закінчив там свою
кар’єру. Школа, в якій навчався Філіп перед його
фінальною грою вдома залишила за ним назавжди
його 17 номер гравця. Люди, котрі знають Філіпа,
кажуть, що окрім того, що він був гарним атлетом, він
ще й був добрим прикладом – людиною, яка може
поєднати свій талант з достойним і чистим життям, з
радощами та веселощами та повагою до інших. Його
совість, внутрішній світ та радість просто сяють з нього.

«Бути чистим не легко... І ніколи не було
легко, і ніколи не буде, бо культура сьогодення навіть
робить це ще важчим...» То ж яка відповідь? Філіп каже:
«Велику силу для того щоб бути чистим має молитва...
Для мене молитва та таїнства грають велику роль в
здобутті цієї благодаті, що дозволяє завоювати її і жити
нею... сила і благодать, - це відчуття яке ти просто не
можеш описати...»
Філіп каже: «...було дуже важливо чути від
моїх батьків: Зачекай, поки одружишся. Це було дуже
просто, але якимось чином ці слова ніби засіли в мені.»
Він додає «... під час різних катехез (уроків релігії) ти
отримуєш інформацію...» Філіп вірить, що це критично –
мати цілком сформовану свідомість та бути в чистоті
«... цілковито на духовному рівні.»
Філіп додає: «Чистота означає набагато
більше, ніж лише сексуальну чистоту. Вона говорить
набагато більше про людину… ви багато дізнаєтесь
про людський характер… та не лише про це. І для мене
було дуже важливим саме зростання. Чи мені
доводилось переборювати себе? Звичайно. Але мені
дуже пощастило, що я мав чисті стосунки з своєю
дівчиною, і зараз ми вже 6 років як одружені.»
« Я та моя дружина переживали це все
разом. Ви знаєте, ми були віддані чистоті… щоб бути
разом. Але якщо твоя дружина думає інакше, і коли
лише хтось один намагається робити все правильно,
це дуже важко… Коли ти зустрічаєшся віч-на-віч зі
спокусами, то твоя половина (дружина, чоловік) може
потягти тебе на дно. Я думаю це було дуже важливим
для нас, що ми були разом у цій справі і рухались у
цьому напрямку разом. Ми були на однаковому
духовному рівні з самого початку. Саме виходячи з
цього будувались наші стосунки. І коли ти будуєш свої
стосунки саме так, ти маєш набагато більше шансів
щоб бути чистим»
«Розуміння,
дисциплінованість
можна
розуміти по різному, це більше, ніж просто характер
людини – кажуть це те, що ти робиш коли тебе ніхто не
бачить…Якщо ти практикуєш, вдосконалюєш і віриш в
чистоту, ти будеш спроможним робити це у стосунках з
своєю другою половинкою і навіть тоді коли ти
зустрінешся віч-на-віч зі спокусами…»
«Дисципліна – це основа… саме через це
зобов’язання та зусилля ти досягаєш результату у грі.
Це вимагає постійної практики. Якщо ти практикуєш
дисципліну, ти будеш дисциплінований і у грі. В
футболі, якщо я постійно використовую правильну
техніку гри, то я зроблю це саме і на грі в неділю. Якщо
ти практикуєш її, вдосконалюєш, віриш в неї – практику
сексуальної чистоти - ти будеш спроможним робити це
у стосунках з своєю другою половинкою і навіть, коли
зустрінешся віч-на-віч зі спокусами.»

Філіп каже: «Ніколи не пізно.»
«Ніколи не пізно розвернутись і
почати йти правильним шляхом. Це означає
не лише вести активне сексуальне життя.
Це не помилка, коли ми кажемо що робимо
щось, що не може бути виправленим. Це як і
все інше, що ви робите: ви робите помилки,
які ви потім можете виправити…
продовжуйте рухатись, щоб знайти
правильний шлях…серце та розум людини
може бути чистим…»
«…сьогодні молодь та підлітки,…
хто навчається в коледжі, 20 років, можуть
відчути сильний вплив з боку суспільства та
навколишнього середовища. Я думаю, що ці
люди, саме це покоління, буде поколінням,
яке все розставить на свої місця, яке піде
правильним шляхом… але це вимагає
зусиль та обов’язку від кожного, щоб
розставити все на свої місця, щоб йти
правильним шляхом.»
Будь чистим! Ти можеш це!
Дуже небагато людей мають
талант та волю, щоб бути захисниками у
НФЛ; але Філіп
вірить, що кожен з
нас
може
розвинути волю та
навички,
які
потрібні, щоб жити
чисто – справжнім
міцним духовним
життям. Ти можеш
це! Будь чистим!
Безпечний секс у
подружжі! Думай
позитивно!
Будь
трудолюбивим!
Будь терплячим!
Будь сильним! Будь
дисциплінованим!
Будь
активним!
Уникай
людей,
місць та речей, які
спокушають!
Обирай дисциплінованих друзів з добрим
характером! Роби ці речі і ти досвідчиш
велику радість на шляху до подружжя! Ти
будеш героєм у серці своєї майбутньої
дружини. Твоя чистота буде безцінним
даром.
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Секс — надзвичайний! (якщо ти не...)
Секс — це чудово. Він набагато
дивовижніший, ніж можна описати
словами. Секс може бути однією з
найкращих речей, яку ти зможеш
коли-небудь розділити з іншою
особою. Але статеві стосунки до
подружжя мають емоційні
наслідки, які можуть принести біль
на все життя. Деякі з цих небезпек
замасковані. Інші – як сипучий
пісок: важко помітити, аж поки не
стане вже надто пізно. Секс не є
надзвичайним, коли присутнє
котресь із цих дев’яти емоційних
переживань. Чому б тобі не
зберегти секс до твого медового
місяця – з любові до свого життя?
Ти уникнеш:
1) Тривоги що ти вагітна.
Тривожитися через зачаття
дитини перед одруженням – це
великий емоційний стрес. “Яке це
полегшення – бути
незайманою”,— говорить Ніколь,
16 р.
2) Можливості бути
інфікованим (-ною) ВЗ
(венеричними
захворюваннями) чи СНІДом.
Два ВЗ — людський вірус
папіломи (що є основною
причиною раку шийки матки) і
хламідіоз (що веде до безпліддя )
— передаються принаймні однією
з кожних трьох дівчат-підлітків, які
мали статеві стосунки. ВЗ та СНІД
не завжди проявляються
симптомами, отже – багато людей
не знають, що вони інфіковані.
3) Жалю за своїм минулим.
Багато людей переживають
глибоке розкаяння після того, як
мали статеві стосунки до
подружжя. Часто це – відчуття, що
тебе використали. Відчуття, що ти
віддав(-ла) щось коштовного, і все
за ніщо. Статеві стосунки перед
подружжям часто є причиною
жалю і розкаяння, які тривають
роками. Свідчення жінкипсихіатра, якій тепер за 30: “Від 17
до 18 року життя я вела дуже
безладний спосіб життя. Це
нездорове відчуття, що тебе
використовували, що ти віддавала
дорогоцінну частину себе — свою
душу — багатьом заради нічого,
все ще болить. Я ніколи не
уявляла, що так дорого і так довго
розплачуватимуся”. Один
молодий чоловік каже: “Я б зробив
будь-що, БУДЬ-ЩО, щоб забути
сексуальний досвід, який я мав до
того, як зустрів свою дружину…
картини минулого та інші жінки
проходять крізь мою голову, і це
вбиває будь-яку інтимність.
Правдою є те, що я одружений з
цією чудовою жінкою протягом
восьми років, однак я ніколи не
був ‘сам’ з нею у спальні”.
4) Відчуття, що ти винен (-а).
Існує провина, яка є формою
жалю, що говорить тобі, що ти

зробив (-ла) щось морально злого. Це не якесь нездорове почуття,
що його нав’язали тобі твої батьки чи релігія. Це – нормальна
відповідь, знак, що твоя совість працює. Дін каже: „Це щось, чого ти
не хочеш у своїй совісті: що ти призвів дівчину до глибоких емоційних
проблем”. Джім каже: ”Річ, про яку я жалію найбільше за все з часу
мого навчання в школі, це те, що я самочинно зіпсував дівчину”.
Рубен, 16 р., говорить, що припинив займатися сексом, коли відчув
себе винним через біль, який він спричиняв: “Ти бачиш, що вони
збентежені і плачуть. Вони говорять, що вони люблять тебе, а ти
знаєш, що не любиш їх”.
5) Втрати самоповаги. Будь щирим(-ою)! Чи ти не віриш у своєму
серці, що найкраще – зачекати до одруження? Отже, навіщо чинити
насильство над своїми інстинктами? Це понижує твою самоповагу.
Підхоплення ВЗ також послабить твою самоповагу. Передати ВЗ
іншим – понижує самоповагу. Безладні статеві стосунки (змінюючи
партнера за партнером) також руйнують твою самоповагу. Зачати
дитину поза подружжям, а тоді розплачуватися за те, що абортувала
її – ще більше руйнує самоповагу. Люди — не речі. Секс без
зобов’язань трактує їх так, наче вони – речі. Він ранить їх і калічить
їхню самоповагу, так само, як і твою власну.
6) Розбещення свого характеру. Якщо ти трактуєш інших як
сексуальні об’єкти та експлуатуєш їх для задоволення, ти розбестиш
свій характер і здеградуєш свою власну сексуальність. Добрий
характер включає: чесність, чистоту, пристойність, уважність,
самоконтроль, ітд. Якщо ти починаєш псувати себе статевими
стосунками перед одруженням, страждатиме твій самоконтроль і секс
може опанувати усе твоє життя. Сексуальне узалежнення сьогодні
поза контролем. Безладні статеві стосунки, зґвалтування, інцест,
перелюб, порнографія (журнали, відео, інтернет), мастурбація,
приставання, примушування до статевих стосунків, сексуальне
виснаження і проституція загрозливо поширюються. Чинячи це, ми
отруюємо добрий характер.
7) Втрати довіри і страху перед зобов’язанням (сталим
зв’язком). Коли стосунки, базовані на сексі, закінчуються, то часто
залишаються розбиті серця. Цей глибокий біль не дозволяє повірити
знову. Коли людські серця розбиті, вони бояться нового розбиття у
майбутньому. Багато з тих, які попеклися, зовсім зневірюються. Люди,
які були сексуально використані, правдоподібно мають низьку
самооцінку і вони часто шукають будь-якої уваги, навіть якщо це
знову принизливий сексуальний зв’язок.
8) Депресії і думок про самогубство. Секс може дати тобі
відчуття, що ти переживаєш справжню любов. Це робить розрив
стосунків дуже болючим, що може призвести до глибокої депресії,
безнадії і навіть самогубства. Розрив стосунків є єдиною причиною
пов’язаної із сексом депресії. Наслідки втрати твоєї незайманості,
зараження ВЗ чи СНІДом, зачаття дитини поза шлюбом, вбивство цієї
дитини, зіпсуття своєї репутації та розчарування тих, хто довіряли
тобі, може призвести до депресії і навіть до гіршого. (Дослідження
сімейного консультанта Клайтона Барбю про самогубства серед
підлітків виявили, що майже завжди головною причиною їхніх тривог,
відчаю та ненависті до себе були сексуальні проблеми. Дорадник
може допомогти тобі за тел.: (032) 240 18 02 та 240 94 98).
9) Руйнування хороших відносин. Секс до одруження може
також перетворити добрі відносини в погані. Він може легко оволодіти
вашими стосунками і загальмувати в зачатку інші, дуже важливі
виміри відносин, залишаючи тільки місце для однобоких стосунків без
твердого фундаменту. Наівщо наражатися на ризик, який може
спричинити смуток на все подальше життя? Твоє майбутнє подружжя
буде набагато щасливішим, якщо ти не оклигуватимеш від негативних
емоційних наслідків статевих стосунків перед одруженням та не
переживатимеш через них. Твої стосунки можуть бути чудовими і без
сексу, якщо ви зростаєте разом, розвиваєте свою власну ідентичність,
плануєте своє власне захоплююче майбутнє, загартовуєте свої
здібності, дотримуєтеся своїх зацікавлень, заводите новий друзів і
плекаєте свій дух. Очікування допоможе кожному з вас розвинути
дисципліну і велику повагу одне до одного. Це також сприятиме
шанобливому медовому місяцю!
Витяг з книги: Tom Lickona, Ph.D., “Sex, Love & You”
(“Секс, любов і ти”).

Мати Тереза про Любов
“Радісне серце є нормальним
результатом серця, палаючого
любов’ю.”
“Ми мусимо знати, що ми створені
для більших речей, не лише для
того, щоб бути статистичними
одиницями у світі, не лише для того,
щоб осягати дипломи і ступені, цю
чи іншу працю. Ми були створені
для того, щоб любити і відчувати
любов до себе”.
“Кожного разу, ті, хто спілкувався з
нами, мусять стати іншими і
кращими людьми, саме тому, що
зустріли
нас.
Ми
мусимо
випромінювати Божу любов.”
“Міцна любов не вимірюється …
вона просто обдаровує”.
“Правду кажучи, любов повинна
приносити страждання [для того, хто
любить]…Ісус сказав: “Любіть один
одного, як Я полюбив вас”. Він
любив так, що це завдало [Йому]
болю”.

Яке визначення любові ти би дав(-ла)?
Це не лише почуття. Великий мислитель
Тома Аквінський казав, що любити – це
пізнавати добро для іншої особи й
бажати та робити його їй.
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Ексклюзивне інтерв’ю

Супермодель Кім Алексіс ділиться
своїми поглядами на самоповагу,
секс, життя і подружжя

Кім говорить про повагу до себе та збереження
сексу для подружжя:

Особисте послання Кім до LoveMatters.com – і до тебе!

Кім Алексіс з’являлася на більш ніж 500
обкладинках журналів як одна з провідних
американських
супермоделей.
Вона
була
редактором мод в “Доброго ранку, Америко!”
протягом
трьох років і
вела передачі
“Здорові діти”
та “Квиток в
Пригоди з Кім
Алексіс”
на
кабельному
телебаченні.
Але модельна
справа
принесла Кім
більше, ніж
славу. В її книзі
“Модель для
Кращого
Майбутнього”,
яка вийшла у
1998 році, вона
зізнається, що
“найгіршим в цьому бізнесі є те, що тебе постійно
просять йти на компроміс з твоїми моральними
стандартами. Є фотографії, до яких я повертаюся
сьогодні і думаю: Чому я дозволила їм намовити
мене на це? Я приймала деякі рішення, якими я не
пишаюся”.
Сьогодні Кім бореться з моральним
занепадом, заохочуючи людей виражати правдиву
красу в наших поверхових часах, будувати міцні сім’ї
і вести здоровий стиль життя.
Кім попереджає, що “багато жінок граються
з вогнем через те, як вони одягаються. Одяг, як у
жінки легкої поведінки, говорить світові: ‘Дивіться
на мене, жадайте мене. Я легкодоступна і ви
можете мати мене’. Виставляти інтимні частини
тіла означає афішувати себе для сексу – тому,
коли ви одягаєтеся для того, щоб привернути
сексуальну увагу, можете звинувачувати тільки
себе, коли ви дійсно з нею зіткнетеся“.
“Пристойний одяг говорить світові: ‘Я
поважаю себе і наполягаю на тому, щоб до мене
ставилися з повагою’.” Кім говорить: “Можна бути
стильною і привабливою, не носячи надто
короткого одягу, глибоких декольте чи прозорих
речей”.
Кім та її чоловік Рон Дагей, колишній
гравець Національної Хокейної Ліги (NHL), живуть
на Флориді зі своїми п’ятьма дітьми.

Коли ми молоді, одним з наших найуразливіших
почуттів є самоповага. Пам’ятай, що інші
ставляться до тебе так, як вони відчувають, що ти
ставишся сам(-а) до себе – це означає, якщо ти
справді ставишся до себе з повагою, тоді інші природно будуть
ставитися до тебе з цією самою повагою. Є багато способів, якими ми
намагаємося здобути самоповагу, чи втримати ту, яку ми маємо. Але
через статеві стосунки перед одруженням ми втрачаємо цю самоповагу.
Бог дав нам певні правила, щоб ми, живучи згідно з ними, могли бути
щасливими. Статеві стосунки перед одруженням ЗАВЖДИ спричиняють
біль і лихі наслідки. Молоді люди повинні усвідомити, що їм слід казати
“НІ” сексу перед одруженням, тому що це хибно і призводить до
серйозних наслідків. Одним з них може бути незапланована вагітність, і
на нещастя, багато жінок після того приймають хибне рішення зробити
аборт.
В Біблії говориться, що коли двоє людей поєднуються подружжям, вони
стають одним. Перевагою того, чому вони стають одним, є єднання їхніх
тіл. Ділитись своїм тілом з кимось, кого ти добре не знаєш, чи навіть з
кимось, кого ти дуже сильно любиш, але не одружений(-а) з ним/нею –
хибно, тому що Бог говорить, що нам слід приберегти сексуальне
співжиття для подружжя. Ми всі повинні мати страх чинити хибно: страх
перед Всемогутнім Богом.

Кім говорить про цінність життя:
Я вважаю, що ціла наша країна потребує мати більше любові
і співчуття до всіх дітей. Кожне життя є цінним дарунком від Бога.
Вагітність не є чимось таким, що “просто сталося”. Вагітність – це дар
від Бога. Я думаю, що цим Бог говорить
нам: “Що ж, ви достатньо відповідальні, щоб
виховати це нове молоде життя, яке я, Бог,
збираюся вам подарувати”. А стосовно
людей, які не можуть зачати дитину: Бог
може очікувати від вас ще великодушнішої
відповіді – усиновити і виховувати дитину.
Кім зі своїм малюком Ноєм
Кім говорить про слово “П” – Подружжя:
Я усвідомлюю, що подружжя з моїм чоловіком є цінним і його
потрібно плекати. Я не маю бажання бути невірною, тому що знаю, що
це буде хибно, та що будучи вірною, я уникаю численного болю і
страждань. Моє міцне подружжя і мій шлях з Богом є основою мого
щастя. Коли я працюю для мого подружжя, коли відводжу час на
спілкування зі своїм чоловіком, я усвідомлюю, що я набагато
щасливіша, і ця радість переливається й на інші стосунки. Це також дає
мені можливість мати чудові стосунки з моїми дітьми і співробітниками.
Мій чоловік має якості, описані в Посланні до Галатів 5,22:
лагідність, доброту, великодушність, самоконтроль і вірність. Він також
по справжньому любить дітей і бореться за
правду у всіх ситуаціях. Здорове подружжя
потребує Бога у своєму центрі. Чоловіки, любіть
своїх дружин, так як ви любите себе, жінки –
коріться своїм чоловікам.
Те, що я є дружиною і матір’ю,
набагато важливіше, ніж моя кар’єра. Бути
дружиною і матір’ю – на першому місці. Я
думаю про це перед тим, як приймаю будь яке
місце праці.
Кім весело проводить час зі своєю сім’єю

Відповіді на тест* зі стор. 17: 1-Б; 2-В; 3-Б; 4-Б; 5-Б; 6-А; 7-Б
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Втрата моєї незайманості Дорогий друже
Мені важко ділитися
моєю історією, але я хочу, щоб ти
знав(-ла), що сталося зі мною,
таким чином ти не зранишся, так,
як це зробила я.
Мені було 23 роки і я
завжди планувала бути
незайманою до того часу, коли
одружуся. Я мріяла про те, щоби
пройтися серединою церкви,
одягнена в білу шлюбну сукню на
знак моєї незайманості та
дарунку, який я віддам моєму
чоловікові. Це було дуже важливо
для мене і допомагало мені бути
сильною протягом довгого часу.
Якби тільки я вистояла! Вкінці я
піддалася тискові і стала
самотньою, вагітною і
схвильованою до смерті.
Розказуючи своїм
батькам...
Я ніколи не забуду тої
хворобливої паніки, яка опанувала
мною. Я боялася, соромилася і
хвилювалася за моє майбутнє. Як
я могла розповісти про це моїм
батькам? Що будуть думати мої
родичі, друзі і люди в церкві?
Коли я підростала, мої
батьки зробили добру роботу,
навчивши мене про користь від
чекання до шлюбу і про ризик від
дошлюбного сексу. Але я
дозволила собі потрапити в
ситуацію, де молодий чоловік
продовжував тиснути на мене,
щоб мати сексуальні стосунки.
Після того, як я казала
“ні” протягом довгого часу, я
дозволила своїй силі волі
піддатися тискові і емоціям.
Найгіршим було те, що я знала,
що це було хибно. Так я втратила
свою незайманість і три тижні
опісля я дізналася, що я вагітна.
Але я не одна така.
Десятки дівчат, яких я знаю зі
школи, роботи і церкви, мали
сексуальні стосунки перед
одруженням. Багато з них
завагітніли. Деякі були інфіковані
венеричними хворобами. Інші
робили аборти. Я все це
дізналася від них самих. Майже
кожна, про кого я знаю, що мала
дошлюбні сексуальні стосунки,
має трагічну історію. Це все тому,
що секс перед одруженням
повний гидких сюрпризів, дорогої
ціни і шрамів на ціле життя.
Що ж тут про тебе?
Ти зустрічаєшся з кимось і
запитуєш себе, чи варто тобі мати
сексуальні стосунки? Послухай
мою пораду: “Не роби цього.
Почекай до одруження. Інакше ти
закінчиш так, як я і мої друзі,
кажучи: “Якби я тільки знала!”
Чекати не є вже так погано. Ти
можеш мати захоплююче життя з
чудовими відносинами, проводити

весело час і мати справжнє кохання: все це може бути без
дошлюбного сексу. Саме тому ми видали цю газету. Ми хочемо, щоб
ти мав(-ла) факти, таким чином ти зможеш прийняти для себе
найкращі рішення стосовно сексу, любові та життя.
Справжня любов чекає
Ти бачиш, любов – це щось більше, ніж секс, а секс – щось більше, ніж
задоволення і фізичні бажання. Секс має своє місце у цілковито
відданій любові. Це те, що зв’язує на ціле життя. Секс – це
дітородження, і більше. Ось чому тобі потрібно зберігати секс для
відданої любові в подружжі. Багато молодих людей усвідомили це, і
вони щасливі, що можуть чекати.
Чому вони чекають?
Вони бережуть секс як весільний дарунок для цього змістовного,
емоційного, за своєю суттю найвищого сповнення – зі сексуальним
партнером на все життя, з яким вони одружаться. Спірно? Так, але ти
зрозумієш, що чекання до одруження є найкращим шляхом, яким
можна йти. Почитай і ти знайдеш численні свідчення експертів,
знаменитостей і сучасників, які це доводять. Дослідження показують,
що утримання від сексу до одруження будує самоповагу, силу волі,
довіру, міцні навички спілкування та справжню любов – необхідні
компоненти, якщо ти хочеш закласти міцний фундамент для подружжя
не ціле життя.
Розбиті серця, хвороби, аборти
“Але що, якщо я не хочу чекати?” – можеш ти спитати. Зупинися і
подумай про ризики. Чи ти готовий(-а) жити з болем розбитого серця,
венеричними захворюваннями чи незапланованою вагітністю? Чи ти
готовий(-а) бути одиноким батьком або матір’ю, одружитися, віддати
свою дитину на всиновлення, чи жити, знаючи, що ти абортував(-ла)
твою крихітну дитину?
Важкі рішення, я знаю. Батько моєї дитини і я були неправі стосовно
одне одного, одруження не сталося і це було важко. Аборту також не
було. Цього варіанту я ніколи не розглядала. Моя дитина була живою в
моєму лоні і вона заслуговувала на те, щоб народитися. Врешті я
вирішила, що для моєї дитини буде найкраще виростати в сім’ї з
обидвома батьками, і так я віддала свою дитину на всиновлення
люблячій сім’ї. Це було важке рішення і мені все ще боляче, але я
знаю у своєму серці, що це був правильний вибір для моєї
дорогоцінної дочки. Я така рада, що вона сьогодні жива!
Вагітна? Потребуєш допомоги?
Якщо ти незаміжня і вагітна, дозволь мені дати три поради: 1. Дай собі
достатньо часу. Не поспішай і не піддавайся тискові. Дізнайся про всі
твої можливості. 2. Зателефонуй на безкоштовні консультаційні
номери на стор. 26. Тобі там зможуть надати турботливу допомогу
прямо зараз. 3. Почитай в цій газеті історії про жінок, які зробили
аборти. Більшість з них жаліє про це. В дійсності, лікар Девід Ріердон,
Ph.D., опитав 260 жінок, які зробили аборти, він виявив, що:
94% жаліли за свої аборти;
28% мали спокусу закінчити життя самогубством;
58% втратили задоволення від сексуальних стосунків;
63% постійно згадували свої аборти.
Жінки (і чоловіки), зранені абортами, є по всій країні. Багато з них
написали нам і попросили надрукувати їхні особисті історії. Ми
включили їх на наступних сторінках – разом із шокуючими сповідями
лікарів-аборціоністів. Поки не прочитаєш про емоційний біль, духовні
муки і фізичні ушкодження, тобі буде важко зрозуміти, яким насправді
руйнівним є аборт.
І на кінець, ми хочемо допомогти тобі. Якщо ти хочеш знайти справжню
любов і зберегти секс для одруження, якщо ти вагітна і потребуєш
допомоги, або якщо ти страждаєш після аборту, ми включили чудові
ресурси, безкоштовні консультаційні номери і веб-сторінки саме для
тебе. LoveMatters.com хоче, щоб ти мав(-ла) всю підтримку, факти і
засоби, яких ти потребуєш для того, щоби прийняти найкращі рішення
в житті.
Сподіваюся, що ти із задоволенням читатимеш нашу газету. Поділися
нею з твоїми друзями.
Дякую!
Щиро твоя
С’ю Цір
Редактор LoveMatters.com
P.S.: Якщо ти вагітна і потребуєш допомоги, ми
маємо чудових консультантів, які можуть опомогти
тобі, за тел. (032)240 18 02 та (03256)4 04 37.

ПІДЛІТКИ ДІЛЯТЬСЯ ВРАЖЕННЯМИ
ПРО СЕКС

Що ти відчував(-ла) після свого першого
статевого стосунку?

„У мене були дивні відчуття, начебто мене
використали. Це було так ніби ми двоє дбали про одну
особу – про нього. Я відчувала, що про мене тут не
йшлося“ – Елізабет, 15 років
„Я була зла на себе. Раніше я пообіцяла собі, що
чекатиму до одруження, і все одно це зробила. Тепер
було надто пізно. Я втратила свою незайманість“ –
Аліса, 15 років
„Єдиною причиною, чому я зустрічався з нею, був секс.
Як тільки я його отримав, я був задоволений і не хотів
більше з нею бути“ – Боббі, 17 років
„Мені було соромно, і я не хотів більше її бачити, ані
дивитися на неї, коли ми випадково зустрічалися в
коридорі“ – Луі, 15 років
Як секс вплинув на ваші стосунки?
„У тебе є певні прив’язаності – узи. Ти віддала себе
повністю йому, розділила своє тіло з ним,
задовільнила його потреби. Ти думаєш, що він взяв на
себе зобов’язання, а тому почуваєш себе дуже
розлюченою і травмованою, коли розумієш, що нічого
подібного нема“ – Меліса, 17 років
„Він говорив, що любить мене і що ніколи не покине.
Коли ми розійшлися, я збиралася покінчити життя
самогубством. Я думала, що жоден інший хлопець
ніколи не буде зі мною зустрічатися“ – Шанон, 17 років
„Тобі стає нудно. Це так само, як дитина з іграшкою.
Коли вона її тільки дістає, то не розлучається з нею
цілий день. Тоді ж, коли іграшка ламається, вона
перестає бути такою гарною, і дитина бере собі іншу“ –
Реґґі, 16 років
„Спочатку вона мені дуже подобалася, але після того,
як я мав з нею секс, я побачив, що вона була не зовсім
такою, як я собі уявляв“ – Антоніо, 17 років
„Я відчував себе легкодоступним і дешевим, хоча
насправді я таким не є. Я просто хотів, щоб мене
любили“ – Коко, 17 років
Чи ти вважаєш, що ти мусиш продовжувати статеві
стосунки, якщо ти їх вже почав(-ла)?
„Ні. Можливо, той/та, з ким ти це робив(-ла), був
помилкою, і це стало для тебе добрим уроком. Навіщо
повторювати ту саму помилку двічі?“ – Ренді, 16 років
„Ні. По суті, я думаю, що ти можеш чекати до свого
шлюбу, і тоді ти будеш почувати себе як незаймана,
навіть якщо ти нею і не є“ – Дана, 16 років
Що б ти порадив(-ла) підліткові, який/яка не веде
статевого життя?
„Почекай до шлюбу. Тоді, коли в тебе буде секс, він
щось означатиме – що ти кохаєш свого чоловіка і
хочеш, щоб він був першим“ – Ракель, 17 років
„Почекай до шлюбу. Молоді чоловіки сьогодні шукають
молодих жінок, які не були використані, обмануті та
звинувачені“ – Роберт, 18 років
„Якби я був дівчиною, я б не віддався, аж поки не
вийду заміж. Цим хлопцям просто не можна вірити“ –
Джеремі, 16 років
„Почекай до шлюбу. Більшість хлопців тільки б
використовували, і в результаті тебе зранять, у тебе
буде погана репутація, і, дуже ймовірно, що кінецькінцем ти залишишся сама. Не роби цього для того,
щоб зробити свого хлопця щасливим“ – Гамільтон, 18
років
Джерело: Joyce L. Vedral, Ph.D. Boyfriends: Getting Them,
Keeping Them, Living Without Them. – New York: Ballantine
Books, 1990.
Copyright © 2007 by Lovematters.com

ВСЕ ПРО ЛЮБОВ - Lovematters.com - (Рекламний додаток. Том 12, вид. 2006 р. )
Д-р Лаура Шлесінґер
Найвидатніша жіноча постать на Американському радіо, ліцензований дорадник
подружжя, сімей і дітей. Її радіо-шоу, ретрансльоване і за кордоном,
транслюється на частотах більш ніж 450 радіостанцій у США, що їх слухають
щотижня понад 18 мільйонів слухачів.

ТЕСТ
Д-р Лаури „Чи це любов?”
Ти готовий(-а) пройти тест „Чи це любов?” д-ра Лаури? По завершені тесту
ти зможеш дізнатися, чи ваші стосунки мають можливість стати тривалими чи навіть вести до
подружжя. Дай коротку відповідь „Так” чи „Ні” на кожне із питань, після цього підрахуй відповіді. Тоді
нехай твій хлопець / твоя дівчина пройде його також, щоб побачити наскільки ви уподібнюєтесь. І
найважливіше – будьте щирі! Від цього залежить ваше майбутнє щастя.
1.____ Чи можеш ти сказати, що у ваших стосунках не має місця ревнощам?
2.____ Чи ваші стосунки вільні від наркотиків та алкоголю?
3.____ Чи можеш сказати, що тебе ніколи не просили поступитися своїми моральними цінностями?
4.____ Ви цінуєте сім’ю і друзів одне одного та радієте ними?
5.____ Чи ви детально обговорюєте ваші далекосяжні цілі щодо віри, сім’ї та кар’єри?
6.____ Ви повністю довіряєте один одному?
7.____ Чи досвід показав, що він / вона завжди щирий(-а) та відкритий(-а) з тобою?
8.____ Чи він / вона завжди дотримується своїх обіцянок та зобов’язань?
9.____ Чи відкрито та легко ви спілкуєтесь про все одне з одним?
(Включаючи цей тест).
10.___ Чи ви уважно слухаєте одне одного та намагаєтеся зрозуміти думку одне одного?
11.___ Чи ви сповідуєте одну віру, молячись та регулярно ходячи разом до церкви?
12.___ Ви обоє погоджуєтеся, що подружжя – це назавжди?
13.___ Чи утримуєтеся від маніпулювання та шантажу задля досягнення своєї мети?
14.___ Чи ви любите проводити час разом, роблячи різні речі? (Не лише дивитися телевізор, іти за покупками
чи розмовляти по телефону. Я раджу бути волонтерами в церкві, благодійних і громадських проєктах, або
вступити в шкільні клуби, гуртки, дискусійні групи чи спортивні програми).
15.___Чи ви обоє реагуєте з повагою, терпінням і розумінням, коли виникають непорозуміння, або складні
обставини?
16.___ Чи сім’я та друзі схвалюють твої стосунки, чи відчувають вони, що вони змінюють тебе на краще?
17.___ Чи ви обмежуєте свої тілесні контакти лише триманням за руки та легкими поцілунками?
18.___Чи мали ви можливість бачити одне одного в хвилини радості і смутку? (Чесноти виявляються в
несприятливих обставинах. Ніколи не поспішай одружуватися, бо можеш не помітити критичних
знаків чи добрих або поганих рис характеру партнера).
19.___ Чи ви обоє остерігаєтеся порнографічних журналів, відео, порносайтів і т.д.?
20.___ Якщо б нещасний випадок спотворив або вчинив інвалідом на все життя твого(-ю) майбутнього
чоловіка(дружину), чи твоя любов залишилася б міцною? Чи зможе ваша любов вижити без
фізичного вираження?
21.___ Чи ти намагаєшся скромно одягатися, говорити і діяти?
22.___ Чи можеш визнати свої власні недоліки і відкрито обговорити їх?
23.___ Чи ви обоє великодушні в жертвах для інших?
24.___ Чи твій/твоя коханий/кохана вже володіє якостями, необхідними для того, щоб бути найкращим(-ою)
чоловіком (дружиною) і добрим(-ою) батьком/матір’ю для твоїх дітей?
25.___ Чи ти готовий(-а) поступитися владою і дозволити коханому/коханій керувати важливими рішеннями та
обставинами? (Справжня любов часто означає відмову від своєї волі, щоби побачити потреби і
бажання твого(-ї) коханого(-ї), не ламаючи при тому своїх моральних цінностей).
Бонус питання: Ви обоє постановили залишитись незайманими до подружжя? Якщо так, тоді додайте до
своїх балів ще 2!
БАЛИ. За кожну відповідь „Так” ти отримуєш 1 бал.
(Її бали:_____; Його бали:_____).
22—25 „Міцна, як скеля!”. Це справжня любов! Вітаємо такі міцні відносини.
19—21 „Досить непогано!”. Ваші відносини мають гарне майбутнє. Ще трошки праці і ваші стосунки
стануть „міцними, як скеля!”.
15—18 „Попереджувальні сигнали!”. Це, можливо, лише пристрасне захоплення. Попрацюйте над
тими запитаннями, де ви відповіли „Ні”. Пройдіть цей тест знову через шість та дванадцять місяців. Є надія,
що ваші бали покращаться і відносини зміняться на краще. Якщо ваші відносини значно не поправляться
через рік, вам слід розірвати ці стосунки.
Нижче 15. „Тривога!”. Вибач, можливо, це боляче чути, але це, можливо, час сказати:
„Прощавай!”. Це, радше, сліпе захоплення, або ж існують інші серйозні проблеми.
(А якщо ви одружені і ваші бали нижче 15-ти, не здавайтеся, негайно знайдіть хороший порадчий центр для
сімей).
Важлива порада д-ра Лаури:
«Важко бути точним, читаючи мій тест „Чи це любов?”, якщо ви ведете активне статеве життя.
Секс настільки сильний, що до подружжя часто засліплює. Це один з тих випадків, коли я кажу: «Не
“гуляй”!». Якщо ти ведеш статеве життя, то моя перша порада –припини негайно! Без статевих
стосунків буде легше побачити кожну відповідь на критичні запитання, позитивна відповідь на які
відкриває шлях до міцних, здорових та довготривалих стосунків. Це, безсумнівно, виклик: утримуватися
від статевих стосунків до вінчання, однак зачекати з цим варто, і стриманість допомагає забезпечити
щасливіше подружжя. Отож, вперед, і виконай своє зобов’язання. Ти будеш задоволений(-а) з того, що ти
зачекав(-ла)!»

Важко здобута мудрість д-ра Лаури допомагає її
відвідувачам
Д-р Лаура сказала своїм радіослухачам:
«Я пережила глибокі зміни у своєму житті, найбільша
з яких — моя подорож від засадничого атеїста до
практикуючого юдея. У свої двадцять я була своїм
власним моральним авторитетом. Невідповідність
цього життєвого шляху є болісно очевидною
сьогодні. Водночас, мої ранні досвіди навчили мене,
наскільки краще жити згідно з об’єктивним й
абсолютним стандартом добра і зла, передовсім, зі
стандартом, що його встановив Бог. Це – важко
здобута мудрість, яку я щоденно в цій програмі
намагаюся передати іншим».

Як розпочати знову, якщо ти вже
втратив/ла свою незайманість?
Друга незайманість – це рішення
стримуватись від статевого життя: від
сьогодні і до дня твого весілля. Це
чудова нагода розпочати все спочатку.
Хоча твоя фізична незайманість вже
втрачена, але незайманість – це щось
більше, ніж просто фізичний стан. Це
позиція, склад ума. Вона проявляється у
тому, як ти дивишся на себе та інших.
Друга незайманість це час змінити погані
звички та загоїти минулі рани. Вона
дозволяє тобі очиститися і відновити
себе, перш ніж ти укладеш подружжя.
Чому люди вибирають другу
незайманість?
Молодь говорить...
„Мені не подобалося бути
використаною”;
„Ми були так занурені у секс, що ніколи
не стали друзями”;
„Просто те, що я зробила помилку, не
означає, що я маю повторювати ті ж
помилки”;
„Я збираюся з цим зачекати, тому, що я
завдав болю багатьом людям і собі, і я
хочу змінити життя на краще – для себе і
для майбутніх дітей”.
5 сходинок для досягнення другої
незайманості:
1.

2.

3.

4.
5.

Зроби міцну постанову зберегти
себе для подружжя, починаючи
від сьогодні, і вірити, що ти це
зможеш (Тому що ти можеш!).
Уникай людей, місць, речей і
ситуацій, які послаблюють твій
самоконтроль. Деколи найкраща
річ, яку ми можемо зробити – це
уникати людей, які нас
спокушають.
сильних
обіймів,
Уникай
пристрасних поцілунків і будь-чого
ще, що веде до хтивих думок і
поведінки.
Знайди нефізичні способи вияву
свого кохання і визнання.
Пам’ятай, що кожен може почати
все спочатку. Ти також! Якщо ти
зосередишся на своїй постанові та
на самодисципліні, ти зможеш
контролювати свій потяг.
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Ти народився(-лася) з гідністю і цінністю, якої ніхто не
може від тебе забрати.
Навіть ти не можеш забрати її від себе!
Ти є коштовним та незрівнянним дарунком. Ніколи не було
і не буде такого/такої, як ти.
Життя має сенс, і твоїм завданням та викликом є віднайти
його.
Ти маєш зробити унікальний внесок для твоєї сім’ї і
суспільства, такий, який ніхто не зможе зробити за тебе;
твоє життя може щось значити, якщо ти дозволиш. Не
дозволяй здолати тебе хвилюванням про зовнішню
привабливість, розум, гроші, а також зростанням і змінам,
які тебе супроводжують.
Ключ для подолання злетів і падінь у цих почуттях – це
бути собою і не претендувати, щоб бути кимось іншим.

ДЕВ’ЯТЬ ПОРАД, ЩОБ ПОЧУВАТИ СЕБЕ ЧУДОВО

„Доведи, що кохаєш мене”

Твоя особова цінність ніколи не змінюється. Кожна
людська істота народжується з вродженими, Богом дарованими гідністю і
цінністю. Міцне усвідомлення притаманної тобі цінності може допомогти
тобі, коли інші не потверджують чи не цінують тебе так, як вони повинні.
Ти не один такий! Подивися навколо себе і ти побачиш, що у
всіх є часи, коли вони соромляться, сумують, нервуються, бувають
мовчазні, роздратовані, дурнуваті, спантеличені, бояться брати у чомусь
участь. Люди часто поводяться таким чином тоді, коли вони почуваються
гіршими. Кожен має періоди, подібні до цих, але ти можеш подолати їх.
Не порівнюй себе з іншими. Це лежить в корені почуття
меншовартості. Це смертельно, тому що люди є схильними порівнювати
свою найбільшу слабкість з найсильнішою стороною іншої особи. Завжди
будуть люди, які є кращими чи гіршими в чомусь. Коли люди приймають
те, ким вони є, вони не мусять порівнювати себе з іншими. Компенсуй,
замість порівнювати себе з іншими, тобто зміцни те, що ти маєш, доведи
це до досконалості. Зміцни здібності, які ти маєш, і набудь нових. Якщо
ти поважаєш себе, інші також тебе поважатимуть.
Будуй справжню дружбу. Найкращий спосіб знайти добрих
друзів – бути самому добрим другом.
Будь сам(-а) собою. Це вимагає знати свої цінності і бути їм
вірним(-ою). Якщо ти не знаєш, чого хочеш, або не маєш наміру збагнути
це, ти будеш крутитися навколо й тебе притягуватиме кожна принада,
яка тільки буває.
Приділяй увагу молитві й духовному зростанню. Молися
кожен день. Вивчай те, що дійсно має значення в житті. Піклуйся твоїми
духовними потребами, аби зберегти цілу свою особу здоровою.
Підтримуй контакт і спілкуйся зі своїми батьками. Зазвичай
батьки є постійними і вірними друзями, зацікавленими у добрі та щасті
своїх дітей. Більшість батьків мають багато мудрості і любові та можуть
бути твоєю найбільшою підтримкою в часи труднощів. Говори з ними про
свої проблеми. Проси їхньої поради і молися за них.
Сміливо борись зі своїми проблемами. Ігнорування
проблем не змусить їх відступити, натомість, породжує схильність
понижувати почуття власної гідності. Натомість, розв’язання проблем
підвищує самоповагу.
Будь щасливим і показуй це, коли інші мають успіх.
Самоповага збільшується тоді, коли ми визнаємо благословення, що їх
отримали інші.
Джерело: Мерседес Арзу Вільсон, «Любов і сім’я» (Love and Family)

Самоповага додає доброго самопочуття
Коли двоє людей зростають у любові, то це природно – хотіти
виразити цю любов фізично.
Сотні тисяч чоловіків і жінок прагнуть зберегти секс для подружжя, однак
виклики можуть бути дуже важкими, коли хлопець чи дівчина “тиснуть” на
кохану(-ого), вимагаючи „довести” їхню любов.
Одна налякана дівчина написала: “Мені 19 років і я зустрічаюся з
хлопцем такого самого віку. Зараз я є в іншій країні і відстань зближує
нас. Він каже, що любить мене і я люблю його також. В одному з його
листів він написав: “Я вірю, що ти можеш написати: ‘Я кохаю тебе’, але я
б хотів, щоб ти доказала це, коли повернешся”.
Цей хлопець написав виділеним шрифтом в листі: “Доведи свою
любов тим, що підеш у ліжко зі мною”. І вона була налякана до смерті!
Чому? Тому що вона не хотіла втратити його любов. Вона була
перелякана його вимогою, але не могла уявити, як вона переживе все це,
якщо йому не сподобається її відповідь.
Вона потребує самоповаги – достатньої, щоби могти вимагати
поваги від інших. Вона потребує впевненості в собі, щоби радісно сказати
такому хлопцеві, аби він від неї відчепився. Що робить його таким
чудовим, що вона повинна „доводити йому свою любов”? Нехай він
доведе свою любов, виявляючи повагу до неї.
Немає жодної крамниці, де б ти міг (могла) купити самоповагу. Ти
не можеш замовити це з каталогу, також немає магічної формули, яка
тобі її дасть. Ти надаєш її сам(-а) собі, тому що знаєш: ти її заслуговуєш,
тому що Бог створив тебе й любить тебе, і має намір дати тобі більше
добра, аніж ти можеш здобути самотужки!
Розкажи нам твої думки…
Дорогі LoveMatters. com,
«Моїй подрузі лише 17 років, але вона мала секс більш ніж з 50
чоловіками.
Більш ніж з 50-ма!
Я хочу, щоб люди, подібні до неї, знали, що ніколи не є надто
пізно змінити своє життя. Я хочу, щоб вона знала, що вона й досі є
особливою. Я хочу повернути [цим людям] їхню самоповагу і зупинити їх від
поступового падіння вниз, вниз, вниз. Я хочу, щоб вони знали: що б вони не
вчинили в минулому, це не робить їх поганими людьми. Я хочу дати їм
надію».
- від 16-річної дівчини з Каліфорнії
Що ти думаєш?
Надішли нам свої думки. Розкажи нам твою історію. Надішли твій e – mail на
itfin@earthlink.net
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МИ ЧЕКАЛИ – І ТИ ТЕЖ МОЖЕШ!
Кейт Кісер
Як би це дивно не
звучало,
але
коли
ми
одружувалися, Тамі і я були
незайманими. Це не було
легко – дозвольте мені вам
сказати– але ми були раді,
що ми чекали!
Ми
почали
зустрічатися в дев’ятому класі
і зустрічалися протягом семи
років, перед тим, як ми
наша
одружилися.
Коли
любов і відданість зростали,
сексуальні спокуси стали
справжньою боротьбою. Ми
обоє були практикуючими
християнами,
які
хотіли
подобатися
Богові.
Але
навіть, хоча Бог сказав «Ні»,
наші тіла кричали «Так!» І
здавалося, наші тіла кричали голосніше!
Опір сексуальним спокусам
Гормони грали! Ми
Коли Кейт і Тамі Кісер одружувалися, вони
хотіли чекати, але наше тіло
б д
б
говорило « зробіть це!».
Телебачення, фільми і музика робили справу гіршою. Їхні послання
заохочували: «секс, секс, більше сексу». Наша переконаність
1
зачекати слабшала. «Сексуальна нечистота» , яка вела до
статевих стосунків, руйнувала наші відносини. Біль, гріх, провина і
збентеження віддаляли нас.
На краю нещастя ми зробили зобов’язання зберегти секс
для одруження і регулярно молитися разом. Ми підсилили наше
рішення спільним читанням книги про збереження сексуальної
чистоти у стосунках побачень. Довірившись незайманості, ми
допомогли одне одному боротися з сексуальними спокусами.
Періодами це було важко, але ми розвинули велику дисципліну і
повагу одне до одного. Нова відвертість і довіра зростали в наших
відносинах і наша любов розквітла і поглибилася.
Зараз ми можемо з вдячністю сказати, що коли ми врешті
одружилися, ми обидвоє були незайманими. Ми не можемо
розповісти, яким чудовим був наш медовий місяць. Дозвольте лише
сказати: це було вартим чекання. Ми боролися, але ми виграли бої
і обидвоє були щасливішими, сильнішими і більшими в любові,
тому що ми зачекали.
«Одне тіло» – що це таке?
Тамі і я ділимося всім – нашим майном, нашими думками,
нашими мріями, нашими емоціями, нашими страхами, нашими
стражданнями, нашими молитвами, і самими собою цілковито.
Ділення нашими тілами є фізичним виявом нашого цілковитого
самодарування одне одному. Секс є не лише знаком нашої любові,
він також об’єднує і скріплює нас як людський супер-клей, даючи
нам благодать і силу поборювати несприятливі обставини.
Коли пара стає «одним тілом», тоді є можливим найбільш
інтимне «пізнання». Ти не лише оголюєш своє тіло, але також
оголюєш свої емоції, свою душу. Це дарування найбільш
особистого в собі і отримання найбільш особистого від твого
чоловіка є чудовими привілеями. Але якщо один з партнерів може
«піти геть», дар і привілей зловживається й втрачає цінність. Любов
означає хотіти всього якнайкращого для цієї особи – назавжди.
Секс без самовідданої, усталеної любові в подружжі ранить і
зазвичай руйнує всі стосунки.
Секс також дарує дітей як знак любові між чоловіком і
дружиною. Чи це не неймовірно, що духовне і фізичне єднання в
любові може створити нове життя? Уявіть, що двоє людей так
люблять одне одного, що їхній дар одне одному створює нову
дитину – нову особу – сина чи дочку, подібних до тебе і мене, з
душею, яка житиме вічно. (Це круто! Співтворці з Богом!).
І діти потребують міцних сімей з люблячими батьками і
матерями. Це ідеальна ситуація. Це – одна із підстав, чому Бог
призначив секс спеціально для подружніх пар. Секс є для єднання і
дітей, але перед одруженням ці два аспекти мають болючі і дуже
серйозні наслідки.

1

Що тобі слід робити, коли ти вже почав(-ла)?
Ми розуміємо, що ти міг/могла вже мати секс і дивуєшся, чому після
того, як ти подарував(-ла) так багато себе, ваші відносини й досі
хиткі. Те, що ти мав(-ла) секс, не означає, що ти подарув(-ла)
«всього/усю» себе, чи прийняв(-ла) «повністю» іншу особу. Навіть,
якщо двоє людей кажуть, що вони кохають одне одного, то вони посправжньому не дарують себе одне одному, якщо привселюдно не
пообіцяли вручити одне одному цілі свої життя, «доки смерть не
розлучить нас».
Сексуальна інтимність поза подружжям зазвичай вказує,
що принаймні одна особа поводиться без самоконтролю, в
егоїстичний чи нечесний спосіб. Це руйнує відносини, стаючи
клином і колодою спотикання для розвитку зрілої любові.
Дошлюбний секс гарантує тобі, що скорше чи пізніше ти матимеш
серйозний розлам у спілкуванні.
Для того щоб відновити твої теперішні стосунки та
захистити твоє майбутнє подружжя, тобі слід негайно зупинити всю
сексуальну активність, включаючи всі прелюдії. Дай своїй любові
бойовий шанс поглиблюватися і процвітати. Спершу це може
здаватися неможливим, але ти зможеш зробити це! І твій майбутній
чоловік/дружина, і твої діти будуть дуже вдячними, що сьогодні ти
зробив(-ла) зобов’язання зберегти секс для одруження. І якщо ти
вже зробив(-ла) це зобов’язання – вітання!
Джерело: Кейт і Тамі Кісер Неймовірний Дар! Правда про любов і
секс (Keith and Tami Kiser. The Incredible Gift! The Truth about Love
and Sex. – Our Sunday Visitor Publishing Division, Inc., 1996).

“Я бережу секс до одруження, тому що…”
“Я знаю, що це справжня любов, коли я турбуюся про чиєсь щастя
більше, ніж про своє власне. Я уникаю тиску мати секс, навіть не
наближуючись близько до цього. Мій хлопець і я вирішили
поважати тіла одне одного. Як довго
особисті частини тіла залишаються
особистими, легше є уникати сексу,
аж поки ти одружишся. Я не ношу
відкритого одягу, тому що він
заохочує хлопців до хтивості.
(Погодьтеся з фактами, дівчата!).
Мені також подобається знати, що
мій чоловік – це єдиний чоловік,
який бачитиме моє відкрите тіло”.
Речел Шепард, 17 років
Монт Джюльєт, Теннесі
“Я не хочу розділяти фізичну інтимність сексу з кимось іншим,
окрім мого чоловіка, тому що без
духовної інтимності людина не може
пережити повноти радості сексу.
Іншими словами, дошлюбний секс є
обманом
і
він
обкрадає
твою
самоповагу. Я уникаю тиску мати секс,
зустрічаючись з хлопцями, які мають
подібні думки і переконання. Тут
мається на увазі хлопців, які не лише
“розуміють” твої переконання, але
приймають і сповідують їх”.
Катаріна Бирне, 21 рік
Дублін, Ірландія
“Моя незайманість є єдиним даром, якого я ніколи нікому не
дарував, і в мою шлюбну ніч я зможу
подарувати цей дар єдиній особі, з
якою я буду назавжди. Я уникаю
тиску мати секс, зустрічаючись з
побожною дівчиною, яка робить
чудову справу тим, що не спокушає
мене.
Ми
також
уникаємо
середовищ, у яких буде важко себе
контролювати ”. Девід Шіппс, 21 рік
Дентон, Тексас
Девід Шіппс зі своєю дівчиною
Лей-Енн

Мається на увазі хтивість, петтінг та ін. – прим. ред.
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«СЕКСУАЛЬНІ» МОДИ…? ЩО ДУМАЮТЬ ЧОЛОВІКИ?

Майк Метьюз
Як жіночий «сексуальний» одяг насправді впливає
на чоловіків? Оскільки я чоловік, то хотів би це
пояснити. Дуже часто я бачу жінок в прилягаючих
джинсах, облягаючих сукнях та міні-спідницях.
Деякі носять “розмальовані” штани, блузки з
глибоким декольте, прилягаючі светри, в той час,
коли інші показують частини своїх бюстгалтер тут
чи там. Жінки ходять у “сексуальному” одязі
майже всюди: до школи, на роботу, навіть до
церкви.
Чи ці жінки прагнуть, щоби чоловіки їх шанували і
поважали? Інколи я думаю, що їхні мотиви –
глибоко внутрішні. Чи вони намагаються бути
привабливими і модними, чи вони шукають чогось
більшого? Чи вони знають, які сигнали вони
посилають чоловікам? Чи вони шукають уваги, чи
намагаються знайти доброго чоловіка і тривалу
любов? Чи вони намагаються спровокувати
побачення, чи намагаються зміцнити впевненість
у собі?
Це можуть бути ці чи інші мотиви, але
найважливішим фактом є те, що “сексуальний”
одяг не спонукає чоловіків шанувати і поважати
жінок. Насправді, це гарантовано спонукатиме
чоловіків, аби ті не шанували і не поважали жінок.
Якщо ти прагнеш знайти чоловіка, який би тебе
поважав, і, можливо, навіть закохався в тебе, то
ти мусиш показати йому, що ти поважаєш сама
себе, і що ти усвідомлюєш свою гідність перед
Богом. Найкращий спосіб показати це: скромністю
одягу, слів, думок та вчинків.
Що розпалює сексуальні думки у чоловіків?
Це природно – хотіти вдягатися привабливо. Але,
хоча вони й не завжди це усвідомлюють, жінки, які
носять “сексуальний” одяг, є “вдягнені для сексу”,
тобто, одягнені таким чином, що пробуджують
сексуальні думки в чоловіків. Чому чоловіки
реагують таким чином, і чому жінки не завжди це
усвідомлюють? Тому що коли йдеться про
людське тіло, чоловіки і жінки „зліплені” по
різному. Фактом є те, що хлопцям не потрібно
багато візуальних стимулів, щоби сексуально
розпалитись. Вигляд жіночого тіла, навіть трішки, і
навіть якщо вона нам цілком не знайома, може
одразу ж дати початок сексуальним думкам.
Жінкам це можливо й важко зрозуміти, але це
абсолютна правда.
Як це у жінок? Мої друзі-жінки кажуть мені, що без
сумніву, жінки цінують вродливих, добре
збудованих чоловіків, але жінки не сприймають
візуальних вражень так інтенсивно, як чоловіки.
Жінки, наприклад, сприймають слова любові,
ніжності і щирої вдячності набагато змістовніше,
ніж фізичні образи чоловіків.
З огляду на ці відмінності немає сумніву, що
“сексуальний” одяг привертатиме увагу чоловіків.
Для деяких жінок це спочатку може здаватися
втішним чи приємним, але врешті-решт воно не
веде до бажаного сповнення, тому що це не
привертає такої уваги чоловіка, якої жінка
насправді хоче. Чому? Тому що це спонукає
чоловіків хотіти радше “використати” жінок
сексуально, аніж любити їх за те, ким вони є.
Пам’ятай, вигляд жіночого тіла є таким сильним
для чоловіків, що, якщо вони не є добре
вишколені і

високодисципліновані, то їм буде дуже важко
стриматися від сексуальних думок. Коли ці думки
з’являються, то вони частенько можуть стати
нечистими, наприклад: «Якби тільки ми були
наодинці…», або: «Я б без сумніву хотів,…». Це
називається пожадливістю (хтивістю), і той одяг, що
його носять жінки, може миттю розпалити такі думки.
Так, чоловіки винні, якщо вони плекають хтиві думки.
Але порядні хлопці прагнуть уникати цих думок, і ми
надіємося,
що
жінки
допомагатимуть
нам,
вправляючись у чесноті й носячи скромний одяг, який
не породжує сильних спокус.
Що спонукає чоловіків дивитися на жінок як на
сексуальні об’єкти?
Знаєш ти це чи ні, але якщо ти носиш надто відкритий
одяг, багато чоловіків дивитимуться на тебе як на
«сексуальний об’єкт». Не лише це: спосіб, у який ти
одягаєшся, може впливати також на те, як чоловіки
будуть дивитися також і на інших жінок. Коли чоловіків
спонукають хтиво дивитися на жінок, то вони схильні
розвинути викривлене бачення всіх жінок, бо це
підштовхує їх сприймати і трактувати усіх інших жінок,
з якими вони зустрінуться пізніше, як сексуальні
об’єкти.
Свідомо це, чи не свідомо, але якщо ти представляєш
себе в сексуально- відкритий спосіб, навіть
найделікатніше, то багато чоловіків бажатимуть твого
тіла для задоволення, не зважаючи на тебе як особу.
Численні чоловіки будуть дивитися на тебе, як на
сексуально розпущену. Інші постійно непокоїтимуться
сексуальними спокусами і для них буде важко пізнати
тебе як особу.
Деякі чіплятимуться до тебе словесно. Деякі
говоритимуть тобі те, що ти хочеш почути, лише для
того, щоб лягти з тобою у ліжко. Інші намагатимуться
обмацувати тебе чи навіть зґвалтувати.
Зараз дозвольте мені бути відвертим: як би жінка не
була одягнена, це ніколи не є виправданням для
зґвалтування чи будь-якої сексуальної агресії.
Чоловіки, які чинять це, здійснюють жахливий гріх і
огидний злочин. Ніщо з того, що я говорю, не дає
жодному чоловікові виправдання чи обґрунтування
для зґвалтування або іншого злочину.
До речі, не будь введена в оману жіночими
журналами, які представляють це так, ніби кожен
хлопець хоче сексу, і ти повинна одягатися
«сексуально», щоб отримати доброго чоловіка. Це
неправда. Лише хлопці, які хочуть тебе сексуально
використати, будуть заохочувати тебе одягатися
таким чином. Ти не мусиш виставляти напоказ своє
тіло, для того, щоб зустріти доброго хлопця.
Спонукай його любити «Тебе» – те, ким ти є
«всередині»
Отже, якої уваги ти насправді хочеш? Більшість жінок
хочуть, щоб їх любили і поважали за те, ким вони є
внутрішньо, а не за те, як вони виглядають. Чи це те,
що ти хочеш? Чи ти не хочеш, щоб тебе любив щирий,
незайманий, чеснотливий чоловік, гідний довіри,
дисциплінований і відданий вашим відносинам? Я
знаю, що ти не хочеш бути використаною чоловіками,
та що не хочеш мати відносини чи одружитися з
чоловіком, позбавленим самоконтролю – з чоловіком,
який шукає швидких розваг чи пожадає кожну
гарненьку дівчину, яку тільки побачить.
Кетрін Керстен, коментаторка на Національному
Громадському Радіо і голова Центру Американського
Експерименту (Center of American Experiment), пише:
«Але скромність є чимось більшим: простою чесністю.
Ми жінки вимагаємо поваги від чоловіків, наполягаючи
на тому, щоб вони цінували нас не за наш вигляд, але
за те, «ким ми є». Лицемірством є домагатися цього, а
потім вдягатися і поводитися нескромно – намірено
провокуючи сексуальне бажання і давати зрозуміти
нашу легку відкритість до нього. Поводитися таким
чином означає підривати нашу власну гідність,
вважати себе самих «сексуальними об’єктами». Крім
того, це явно несправедливо, що ми зобов’язуємо

чоловіків дотримуватися вищих стандартів, ніж ті, яких ми
дотримуємося самі».
Готуйся до тривалої любові
Якщо ти шукаєш тривалої любові і подружжя на все життя, яке
поєднує розум, душу і тіло, то найкращий спосіб досягти цього
– бути такою особою, якою ти хочеш, щоб був твій майбутній
чоловік. Подумай про себе і про і твого майбутнього партнера,
як про когось цілісного, з живою особистісністю і сильним
характером. Якщо ти розвинеш ці якості і продемонструєш їх
словами, діями і зовнішнім виглядом, то це допоможе тобі
звертати увагу на те саме в чоловікові. Йдеться про багатьох
добрих чоловіків: чоловіків з чудовими особистими якостями,
чоловіків розумних, які поважають і шукають тривалих стосунків
– чоловіків, які будуть вірними і відданими одній жінці на все
життя. Щоб знайти справді благородного чоловіка, подібного до
цього, пам’ятай, що він звертатиме увагу на жінку, яка
одягається скромно на знак чистоти, на жінку, яка визнає, що
кожна особа є створена на образ і подобу Божу.
Одягаючись скромно, жінка також показує, що вона знає, що ми
створені, аби любити і бути любленими, як унікальні і
неповторні індивідууми. Вона також показує, що вона має
повагу до свого тіла та своєї безсмертної душі – двох
священних дарів, до яких треба ставитися з гідністю і повагою.
Дозвольте мені як чоловікові, завершити розповідь, сказавши,
що я щиро ціную жінок, які докладають додаткових зусиль, щоб
одягатися скромно. Я знаю декількох привабливих жінок, які
завжди носять одяг з чудових тканин, але скромних стилів. Те,
що робить цих жінок навіть більш привабливими, ніж їхня
фізична краса і модний одяг, це їхня скромність. Чеснота
робить їх чудово осяйними. Це виявляє чуйність, внутрішню
силу і високу самооцінку. Скромність також виявляє чисте
серце і шляхетне прагнення зберегти себе для майбутнього
чоловіка. Задумайся, що твій одяг говорить про тебе?
P.S. Скромність є прекрасною чеснотою! Чоловіки також
одержують користь від неї, коли практикують її в своїх думках,
словах і діях.
Дивися LoveMatter.com за детальнішою інформацією.

Гаряче нове відео! Тепер ти можеш зупинити тиск,
який підштовхує до сексуальних стосунків!
Пем Стенцель навчить тебе, як знайти любов твого
життя, уникаючи тиску займатися сексом.
Якщо ти відчуваєш тиск мати секс, то це нове відео – для
тебе. Воно називається «Секс має свою ціну» (“Sex has a
Price Tag”), це вражаюче відео про секс в новому
тисячолітті. Наповнене фактами, порадами і правдивими
історіями, воно гарантовано зміцнить твою силу волі і
покаже тобі переваги зберігання сексу для одруження.
Представляючи Пем Стенцель, енергійну молоду жінку,
яка щомісяця промовляє до 20000 учнів середніх шкіл і
коледжів, це одногодинне відео чітко роз’яснює фізичну,
емоційну, суспільну і духовну ціну дошлюбного сексу. У
ньому зібрано десятки правдивих життєвих історій про
розбиті серця, підліткову вагітність, аборти та інші болючі
проблеми, причиною яких є секс перед одруженням. Це
правдиве відео говорить також про широко розповсюджену
епідемію хвороб, що передаються статевим шляхом
(ЗПСШ), якими заражаються більш ніж 33000 людей
кожного дня. Якщо ти хочеш навчитися, як казати «ні» без
того, щоб розпрощатися, це відео подасть тобі деякі з
найкращих способів дати відкоша, про які ти тільки колинебуть чула (чув). Якщо ти хочеш знайти справжню любов,
Пем навчить тебе, як її знайти, пояснюючи, що справжню
сексуальну інтимність та радість, яку вона приносить,
можна знайти лише в подружжі.
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Презервативи: захист від дурних
наслідків, чи – для дурнів?
Використовуючи презерватив, ти все одно
можеш завагітніти. Рівень річної
контрацептивної похибки презервативів складає
18,4% для дівчат до 18 років (1). Серед молодих
незаміжніх темношкірих жінок річна похибка –
36,3%; серед незаміжніх латиноамериканок вона
сягає аж 44,5% (2).
(1) „Рівень контрацептивної похибки в США: дані з
дослідження 1982 р. про зростання сім’ї“, M.D. Hayward
and J. Yogi. Family Planning Perspectives. – Sept./Oct.,
1986. – С. 204.
(2) „Рівень контрацептивної похибки в США: доповнені
дані з дослідження 1982 р. про зростання сім’ї“,
E.F. Jones and J.D. Forrest Family Planning Perspectives.
– May/June, 1989. – С. 103.

Хвороби, що передаються статевим шляхом
Презервативи ще менше захищають від хвороб, які
передаються статевим шляхом, ніж від вагітності.
Адже жінка може завагітніти в період овуляції (2-3 дні
щомісяця), а хворобу, яка передається статевим
шляхом, можна підхопити в будь-який час.
Венеричні хвороби (скорочення – ЗПСШ) часто
передаються при „шкірному“ контакті, навіть коли
використовуються презервативи. Це може статися
через те, що бактерії чи віруси, які спричиняють багато
серйозних захворювань (наприклад папілома вірус,
хламідії, герпес і сифіліс), вражають не лише якусь
одну частину тіла. Вони можуть інфікувати будь-яке
місце в ділянці чоловічих або жіночих геніталій. Тому,
навіть якщо вірус чи бактерія не проникне через сам
презерватив, ти все одно можеш підхопити хворобу,
оскільки презервативи не покривають всієї поверхні,
яку треба було б покрити, аби уникнути зараження під
час статевого контакту.
Експерти з питань здоров’я говорять...
Багато провідних експертів з питань здоров’я
застерігають, що не слід покладатися на презервативи
як на захист від СНІДу та інших хвороб, що
передаються статевим шляхом:
„Коротше кажучи, презервативи не помагають. Рівень
їхньої похибки такий великий, що я вважаю для себе, як
лікаря, неприпустимим схвалювати їх, як стратегію
змістовної боротьби проти СНІДу, яку треба
поширювати“.
– Доктор Роберт Ренфілд, голова ретро-вірусних
досліджень
у
Військовому
інституті
ім. Волтера Ріда
Джерело: Russell Shaw. Condom ‘Cure’ Questioned by
Top AIDS Researcher // Our Sunday Visitor. – 1/23/1994.
„Cказати, що використання презервативів гарантує
„безпечний секс“ – це, по суті, те саме, що грати в
російську рулетку. Багато людей загине в цій
небезпечній грі“.
– Доктор Тереза Креншоу, член Американської
президентської комісії з питань СНІДу, а в
минулому президент Американської асоціації
сексуальної освіти.
Джерело: Condoms: Experts Fear False Sense of Security
// The New York Times. – 8/18/1987.

Кожна третя студентка інфікована
Папілома-вірусом
Папілома-вірус: Основна причина раку.
„New England Journal of Medicine“ (Медичний журнал
Нової Англії) за 18 квітня 1996 р. повідомив, що в
середньому кожна третя студентка Америки інфікована
венеричним
захворюванням,
яке
називається
папілома-вірус. Медичний інститут статевого здоров’я
(квітень 1994 р.) повідомив, що найбільша загроза
цього вірусу в тому, що він є можливою причиною
майже всіх випадків раку шийки матки. На базі
статистики, наданої Американською асоціацією
ракових захворювань, встановили, що в 1994 році
зареєстровано 16 000 нових випадків захворювання на
рак шийки матки і 5 000 смертей, пов’язаних із ним у
Сполучених Штатах.
Папілома-вірус є також причиною генітальних
бородавок як у чоловіків, так і в жінок, величина яких
може коливатися від малої плямки до розмірів цвітної
капустини. Ці бородавки дуже тяжко піддаються
лікуванню, іноді необхідно робити операцію.
Доктор Стівен Каррі з Медичного центру в Бостоні
Чи презервативи справді надійні?
Факт: Латексні презервативи мають крихітні отвори, які
називаються порами. Вірус ВІЛ, причина СНІДу, є в 50
разів меншим, ніж ці маленькі отвори, а тому може
легко крізь них пройти (1), так легко, як десятицентова
монета проходить крізь кільце баскетбольного кошика.
Висновок: Казати комусь поставити звичайну надувну
кульку між їхнім здоров’ям і смертельною хворобою –
безвідповідально. Це так само, як казати комусь, що
пити за кермом – це нормально, за умови, якщо ви
припняли паски безпеки.
(1) Доктор С.М. Роланд, редактор „Rubber Chemistry
and Technology“ („Хімія і технології виробництва
гуми”) // The Washington Times, 4/22/1992. – P. G-2.

Презервативи не є безпечними: 1993 року
Доктор С’юзан Веллер з Медичного відділення
Техаського унівеситету в Ґалвестоні повідомила, що
аналіз даних одинадцятьох окремих досліжень показав,
що середній рівень похибки презервативів у захисті
проти ВІЛ-інфекції становить 31%. Доктор Веллер
повідомляє: „Оскільки контрацептивні дослідження
вказують, що презервативи ефективні на 90% для
запобігання вагітності, багато людей, навіть лікарів,
припускають, що презервативи запобігають поширенню
ВІЛ-інфекції з таким самим рівнем ефективності. Однак
дослідження з розповсюдження ВІЛ-інфекції не
підтверджують цього“. І далі, доктор Веллер додає:
„Нові дані вказують, що деякі презервативи, навіть
латексні, можуть пропускати ВІЛ-інфекцію“.
Захисний одяг, який рекомендують ‘Федеральні
центри контролю за хворобами’ для людей, що
мають справу з фізіологічнми рідинами
людського тіла:

Чи може протизаплідна пігулка вбити тебе?
Близько 13,8 мільйонів американських
жінок приймають протизаплідні пігулки.
7,9 смертей на 100 000 жінок віком від
14 до 44 років1 трапляється у зв’язку з
прийманням протизаплідних пігулок, і це означає,
що в Америці щороку від оральних протизаплідних
засобів вмирає щонайменше 1 090 жінок.
П’ятдесят відсотків жінок, які приймають пігулки,
перестають їх приймати через побічні ефекти або
доброякісні пухлини грудей чи якісь аномалії
статевих органів1.

Багато молодих людей намагається жити
природним життям, вільним від хімії, проте багато
хто приймає пігулки, що своїми потужними
хімікатами вражають ціле тіло, починаючи від
мозку.

Вони закохуються ... чи папілома вірус і рак
шийки матки зруйнує їхні стосунки?
Папілома-вірус є більш заразним і спричинив
більшу кількість смертей через рак шийки матки,
аніж СНІД у США щороку.
Джерело: Центри контролю за хворобами

Епідемія хвороб, що передаються
статевим шляхом
Тобі це загрожує?
Хвороби, які передаються статевим шляхом (ЗПСШ),
поширюються як вогонь. Лікарі називають це епідемією.
Кожен четвертий підліток стане носієм хвороби, що
передається статевим шляхом, ще до того, як він
закінчить школу.
Центр контролю за хворобами повідомляє, що на
сьогодні відомо більш ніж 50 хвороб, які передаються
статевим шляхом. Деякі з них можуть стати причиною
неплідності. Деякі з них невиліковні.

 Кожного

дня 33 000 американців заражаються
хворобами, які передаються статевим шляхом.

 22 000

цих нових інфекцій підхоплюють особи
віком від 15 до 25 років. Це 22 000 молодих людей
щодня!

У

1980 р. було
зареєстровано
чотири мільйони
людей,
інфікованих
хворобами, які
передаються статевим шляхом.

 До

1990 р. ця цифра зросла втричі – до 12
мільйонів осіб.

 Сьогодні кожен п’ятий американець віком від 15 до

55 років інфікований принаймні однією хворобою,
яка передається статевим шляхом.
Люди, інфіковані хворобами, які передаються статевим
шляхом, часто виглядають здоровими. Не дай себе
обманути. Вони можуть передати тобі хвороби, які
зроблять твоє життя жалюгідним. Деякі з цих хвороб
викликають свербіння, печію, біль і можуть закінчитися
навіть смертю. Багатьох підлітків ввели в оману, що
презерватив захистить їх від цих хвороб. Насправді все
по-іншому. Секс з презервативом – це те саме, що гра з
вогнем. Він не робить його безпечним. Багато людей,
які використовують презервативи, все одно
інфікуються. Це епідемія, яка заразила більш ніж 50
мільйонів американців. Чи ти хочеш ризикнути цілим
життям доброго здоров’я заради кількох митей
насолоди?
Джерела статистики ЗПСШ: Інститут Алана Ґуттмахера
в Нью Йорку та Центр контролю захворювань в Атланті
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Статеві стосунки до одруження?
Зважайте на наслідки!

Як ти можеш розпочати ще раз …
і знову бути вільним(-ою)
Сьогодні може бути початком твого
духовного преображення. Апостол
Павло мав на думці цей вид
преображення, пишучи до друзівхристиян у Коринті: “Чи ж не знаєте,
що неправедні царства Божого не
успадкують? Не обманюйте себе!
Ані розпусники, ані
ідолопоклонники, ані перелюбники,
ані розгнуздані, ані мужоложники,
ані злодії, ані зажерливі, ані п’яниці,
ані злоріки, ані грабіжники —
царства Божого не успадкують. І
такими з вас деякі були; але ви
обмились, але ви освятились, але
ви оправдались іменем Господа
Ісуса Христа та Духом нашого Бога”
(1 Кор 6,9 - 11).
Численні коринтяни мали
у своєму минулому серйозні гріхи,
однак вони змінили свої дороги і
просили у Бога прощення. Вони
були прощені та преобразилися.
Як ти розпочнеш це
преображення? Ти не можеш цього
зробити власними силами.Ти
потребуєш Божої сили. Де її
знайти? «Просіть і дасться вам».
Ніщо не є так простим і так
могутнім, як це.
З Богом завжди можливо
розпочати знову – не має значення,
яким важким був гріх! Бог, що
створив вселенну з нічого, легко
може узяти твоє минуле і
преобразити його у щось
прекрасне, якщо ти це Йому
дозволиш, а тоді – йди і довіряй
Йому. Все це розпочинається з
визнання своїх гріхів у Сповіді:
скажи Богові, що ти щиро жалкуєш
та просиш у Нього прощення.
Бог прощає усі гріхи –
великі і малі. Все, що тобі треба
зробити – це з покірним, розкаяним
серцем просити у Нього прощення
та зробити собі рішучу постанову
більше вже не грішити.
Чому не попросити у
Нього прощення прямо зараз?
Якщо ти вірний(-а) однієї з
традиційних Церков – іди до
Сповіді. Не хвилюйся: священики
все це чули, і вони там тому, що
хочуть допомогти тобі. Розмовляй з
Богом, і духовне преображення
почнеться сьогодні. Попроси Ісуса,
аби Він допоміг тобі змінитися, і Він
негайно візьметься до діла. Він
любить тебе! Він обмиє твої рани,
простить тобі та сповнить Святим
Духом: ти станеш новою людиною у
Христі.

A Якщо ти до одруження стримуєшся від

статевих стосунків, то зможеш:
•
Знати, що ти людині подобаєшся через те, ким
ти є, а не через те, що ти на все погоджуєшся;
•
Мати почуття власної гідності і повагу від інших,
тому що маєш міцну позицію та осягаєш мету;
•
Пізнати довіру, чесність і терпеливість;
•
Досвідчувати мир у душі;
•
Розвинути справжню інтимність;
•
Мати чисту совість;
•
Мати здорові відносини;
•
Відкрити справжнє значення кохання;
•
Розділити той унікальний зв’язок із своїм
чоловіком/дружиною, якого ніхто більше не
розділяв;
•
Зосередитись на вмінні спілкуватись та
розвивати несексуальні відносини;
•
Мати тверду основу, коли укладатимеш шлюб;
•
З нетерпінням очікуватимеш дуже особливого
медового місяця!

B ЯКЩО ТИ НЕ СТРИМУЄШСЯ, ТО ЧИ ГОТОВИЙ(-

А) ТИ ДО:
Емоційних та душевних страждань:
•
Почуття вини
•
Самодокорів та жалю
•
Втрати почуття власної гідності
•
Депресій
•
Думок про самогубство
•
Зруйнованих відносин
•
Гніву
Вагітності:
•
Негайного одруження
•
Віддання своєї дитини на усиновлення в іншу
сім’ю
•
Стати матір’ю-одиначкою
•
Наслідків аборту (читай про аборти на стор. 1619)
Хвороб, що передаються статевим шляхом. та
інших проблем зі здоров’ям:
•
СНІДу
•
Сифілісу
•
Гонореї
•
Герпесу
•
Хламідіозу
•
Генітальних бородавок
•
Піхвових інфекцій
•
Ризику неплідності
•
Раку шийки матки
•
Раку грудей
Застереження! Навіть якщо Ти користуєшся
контрацепцією, Ти все ж не застрахований(-а) від
душевних страждань, вагітності та венеричних
захворювань.

Дослідження показує, що подружжя, які розпочалися зі співжиття, закінчуються розлученням
на 50 % частіше, ніж інші подружжя.
Джерело: „The Role of Cohabitation in Declining Rates of Marriage” // Journal of Marriage and the
Family, v53, 1991. – C. 913-927.

LaRue
„LaRue – це приголомшливий дебют талановитого
дуету“
Журнал „Billboard“
Молоденькі брат і сестра Філіп і Наталі ЛяРю заявили про
себе на християнській музичній сцені своїм успішним
дебютним альбомом, назвавши його своїм прізвищем
ЛяРю. Це гарно скомпоновані пісні (всі у виконанні дуетом), нові мелодії та
захоплюючий вокал. Пісня „Someday“ (Одного дня) – про те, як знайти свою єдину
половинку, і ЛяРю переконані, що чистота і збереження сексу для подружжя – це
найкращий шлях приготувати твоє серце і душу для твого(-єї) майбутнього(-ї)
чоловіка(дружини).
На концертах та на своїй веб-сторінці Філіп і Наталі запрошують своїх
шанувальників підписати петицію до Секретаря освіти США. Вони вимагають, аби
на всіх уроках статевого виховання вчили, що статева стриманість – це
найефективніший спосіб уникнути вагітності та хвороб, які передаються статевим
шляхом.
Філіп і Наталі пишуть: „Минулого року мільйон дівчат завагітніли. Багато з цих
вагітностей закінчилося абортом. Щобільше, тисячі підлітків підхопили якусь
хворобу статевим шляхом. Ми втомилися бачити зруйновані сексом життя наших
друзів і однолітків“.
Завітай на сайт ЛяРю за адресою: www.laruemusic.com
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Лауреат преміїі Grammy*
Ребекка Ст. Джеймс:
„СПРАВЖНЯ ЛЮБОВ ЧЕКАЄ”

Дейв Ґейслер
23 лютого 2000 р. Ребекка Ст. Джеймс (Rebecca St.
James) здобула свою першу Нагороду Grammy за
найкращий альбом Християнської рок-музики. Ребекка
народилася в Австралії і є також наймолодшим
виконавцем, який коли небуть був номінований на
отримання нагороди Dove Award для Нового виконавця
року. Ребекка вражає публіку дивовижно чистим
голосом і чистою душею.
Важка робота оплатилася Ребецці, коли вона здобула
свою Grammy за альбом “Молися” на 42 щорічному
конкурсі Нагород Grammy у 2000 р. У своїй промові
лауреатки в Стeплз-Центрі в Лос Анджелесі вона
сказала: “Перш за все, я хочу подякувати Богові. Він є
моїм найкращим другом, підставою і сенсом, чому я
живу, моїм натхненням і причиною того, що я роблю те,
що роблю.”
Не дивно, що альбоми Ребекки такі популярні. Її
музичні відеострічки („Без секретів”, „Ти є голосом” та
ін.) показують, що вона є такою ж талановитою, як і
будь яка жінка – рок-музикант у світі. Тим не менше, те,
що насправді відрізняє Ребекку від інших рокмузикантів, це її погляди на Бога, любов і життя.
Чистота є дуже важливою чеснотою для цієї 27-річної
співачки. Ребекка незаймана і говорить, що залишиться
такою, доки не вийде заміж. На своєму правому
персневому пальці вона носить золоту стрічку. Під час
концерту в Колорадо Спрінґс вона сказала публіці: “Я б
хотіла розповісти вам про цю каблучку, яку я ношу. Це
каблучка обіцянки, і коли мої батьки дали мені її, то
вони сказали що це –с имвол мого зобов’язання
зачекати зі сексом аж до одруження. Я можу вам
сказати прямо зараз, що я чекатиму на цю особливу
особу, яку Бог приготував для мене”.

Як національний промовець кампанії “Справжня любов
чекає”, ще від своїх 16 років Ребекка промовляла до
сотень тисяч підлітків про переваги зберігання сексу
для одруження. Її погляди на любов мають глибоку
основу. На відміну від Голівуду, де любов часто
представляють як “чари”, яким ти піддаєшся, чи тиск,
який робить тебе „божевільним від любові”, аби
стрибнути в ліжко, Ребекка говорить про любов, як про
терпеливу, лагідну, що ніколи не ревнує й не заздрить,
ніколи не чваниться, не надимається, ніколи не
егоїстична чи брутальна. Любов ніколи не шукає свого.
Що Ребекка думає про кампанії “безпечного сексу”? –
Вона не високої думки. Ребекка більше довіряє дітям і
каже: “Я не приймаю аргументу, що підлітки не можуть
себе контролювати, та що потребують, аби їх вчили
використовувати
протизаплідні
засоби,
щоб
„захищатися”. Підлітки можуть впоратися з тиском. Я
бачила, як тисячі підлітків підписують листівки обіцянки,
якими вони зобов’язують себе зачекати до одруження”.
Тисячі молодих жінок пишуть Ребецці, щоб подякувати
їй за непохитну громадянську позицію. Деякі листи
приходять від жінок, які мали сексуальні стосунки поза
подружжям. Одна жінка написала: “Я мала проблеми
протягом усього мого зрілого життя внаслідок хибного
рішення мати дошлюбний секс, який призвів до аборту,
поганого подружжя і розлучення”.
Фани Ребекки люблять її музику та заохочуючі слова
про життя і його ціль. “Ваші підліткові роки є дарунком”,
– наголошує вона. “Використовуйте їх мудро. Ви
можете змінити цей світ, даруючи ваші життя служінню
і допомозі іншим, кому менше пощастило. Ваші
підліткові роки є чудовим періодом, щоб бути
активними… Ви можете бути голосом надії у цьому
світі. Якщо ви бажаєте рішуче стояти за правду, Бог
зможе послужитися вами”.

Що Біблія говорить про:
Любов, Секс, Пожадливість, Спокусу
і Чистоту?
Любов? Біблія говорить про неї у 1
Коринтян 13, 4-7: “Любов – довготерпелива, любов –
лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не
надимається, не бешкетує, не шукає свого, не
поривається до гніву, не задумує зла; не тішиться, коли
хтось чинить кривду, радіє правдою; все зносить, в усе
вірить, усього надіється, все перетерпить”. Коли ти
любиш когось, ти будеш йому/їй вірний(-а), чого б це не
коштувало. Ти будеш завжди вірити в нього/неї, завжди
думати про нього/неї якнайнайкраще і завжди
непохитно захищатимеш його/її.
Секс є дарунком, що його Бог подарував
одруженим людям для їхньої взаємної радості. Про
нього є в Біблії, Приповідки 5, 18-19: “Нехай живець
твій буде благословенний, втішайся дружиною твоєї
юности. ... Нехай її чари упоюють тебе повсякчас, у
любощах її стало кохайся”.
Романтика і статеві стосунки надзвичайно
рекомендовані у відданому подружжі. Про них
говориться в Біблії, Пісня Пісень 1, 2, 12-13; 2, 4-6, 16.
“Хай він мене цілує цілунками уст своїх, бо любов твоя
понад вино солодша. … Тоді, як цар був за своїм
столом, нард мій розлив свій запах. Торбинка міри –
любий мій для мене, на моїх грудях спочиває. …Він
увів мене в бенкетний покій, і любов – стяг його надо
мною. Підсильте мене тістечками виноградними,
яблуками мене одушевляйте, бо я з любові знемагаю.
Ліва рука його під головою в мене, а правою він мене
обіймає. … Мій любий – мій, а я – його...”
Перелюб (подружня зрада)? Шоста
заповідь забороняє перелюб. Про це є в Біблії, Вихід
20,14: “Не чужоложитимеш”.
Пожадання само є грішною поведінкою, і
його часто використовують як вимовку для подальшого
гріха. Про це сказано в Біблії, Матей 5,28. Христос
заявляє: “А Я кажу вам, що кожний, хто дивиться на
жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в
своїм серці”.
Чистота… Матей 5,8: “Блаженні чисті
серцем, бо вони побачать Бога”.
ВИБИРАЙ ДРУЗІВ З ЧИСТИМИ СЕРЦЯМИ.
Про це говориться в Біблії, 2 до Тимофія 2, 22: “Утікай
від пристрастей юнацьких; шукай справедливости, віри,
любови, мира – разом з тими, що прикликають Господа
чистим серцем”.

Біографія Ребекки

Народилася: 26 липня, 1977 р. в Сіднеї, Австралія. Зараз живе в Нешвілл(Nashville), штат
Теннесі зі своїми батьками та шістьма молодшими братами і сестрами.
Альбоми Ребекки: “Ребекка Ст. Джеймс (Rebecca St. James)”, “Бог (God)”, “Молися (Pray)”,
“Зачекай на мене (Wait for me)” .
Відзнаки: 2000 – Нагорода Grammy за “Найкращий альбом Християнської рок-музики”, 1997 –
Номінація Dove “Жінка-вокаліст року”, і 1997 – Номінація Grammy за “Найкращий альбом
Християнської рок-музики”.
Незабутні хвилини: “29 грудня 1991 р. я змогла побачити мою маленьку сестричку, Ліббі, яка
народилася. Неможливо описати той момент у моєму житті, коли я бачила, як Бог створив її такою
досконалою. З того часу я маю можливість працювати з центрами кризових вагітностей, і дійсно
ділитися з мого власного досвіду, про те, як Бог має свій задум для кожної дитини, сформованої в
лоні”.
Майбутня ціль: “Я б хотіла вийти заміж і мати велику сім’ю. Моєю метою є бути матір’ю від 7 до 10
дітей, з Божою допомогою”.
Пиши Ребецці за адресою: Rebecca St. James, P.O. Box 1741, Brentwood, TN 37024, USA.
Веб сторінка Ребекки: www.rsjames.com

Grammy: назва щорічного приза – статуетки, яку присуджують за визначні досягнення у звукозаписуючій індустрії.
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Коли Починається Життя?
Всесвітньовідомі
генетики
і
біологи підтвердили, що людське життя
починається з зачаття. 23 -24 квітня 1981
року Судовий підкомітет американського
Сенату
проводив
слухання
стосовно
питання:
Коли
починається
людське
життя?
Нижченаведенні
доктори
засвідчили:
Д-р Гаймі Ґордон, голова Відділу
генетики в клініці Майо, сказав: “Згідно з
усіма критеріями сучасної молекулярної
біології, життя присутнє від моменту зачаття”.
Д-р МкКарті де Мере, лікар і
професор права в Університеті Теннесі,
засвідчив: “Точним моментом початку особи і
людського тіла є момент зачаття”.
Д-р Жером Лєжен (Lejeune),
“Батько сучасної генетики”, сказав: “Кожен з
нас має дуже точний момент початку – час, у
якому вся необхідна і достатня інформація
зібрана всередині однієї клітини, запліднена
яйцеклітина, і це є момент запліднення.
Стосовно цього немає найменшого сумніву, і
ми знаємо, що ця інформація записана на
певного типу стрічці, яку ми називаємо ДНК”.
Пізніше Д-р Жером Лєжен відкрив генетичну
причину Синдрому Дауна. Він отримав
Нагороду Кеннеді за це відкриття, а також
Меморіальну Медаль Нагороди Aллена
(Memorial Allen Award Medal) – найвищу
світову нагороду за працю в царині генетики.

Чому жінки роблять аборти?
В
останньому
опитуванні,
проведеному Інститутом Алана Ґутмахера
(Alan Guttmacher Institute – дослідницький
відділ Міжнародної федерації планування
сім’ї: IPPF), жінки вказали такі підстави, чому
вони роблять аборти:
•
75% сказали, що дитина буде заважати
їхньому життю.
•
66% сказали, що вони не могли собі
дозволити мати дитину.
•
50% не хотіли бути одинокими батьками
чи мати проблем в їхніх теперішніх
стосунках.
•
4% послухали лікаря, який сказав, що [у
випадку народження дитини] їхній стан
здоров’я погіршиться.
•
1% мали аномалію розвитку дитини.
•
1% були жертвами зґвалтування чи
інцесту (кровозмішення).
Всупереч поширеним уявленням,
майже 95 % з всіх абортів роблять з мотивів
комфорту, а не внаслідок зґвалтування,
кровозмішення, чи загрози для здоров’я
матері.
Судовим рішенням Роу проти Вейда
(1973) Верховний Суд США дозволив штатам
обмежити виконання абортів в останні три
місяці вагітності, “за винятком, коли це
необхідно…для
збереження
життя
чи
здоров’я матері”. Тим не менше, в процесі
Верховного суду «Доу проти Болтона», 1973
р., що супроводив процес «Роу проти
Вейда», суд дав визначення поняттю
“здоров’я”, яке включає “всі фактори –
фізичні, емоційні, психологічні, сімейні та вік
жінки, що мають відношення до здоров’я
пацієнтки”. Таким широким визначенням
“здоров’я”, суд, насправді, дозволив робити
“аборт за бажанням жінки” в 50 штатах аж до
моменту народження через будь-яку з цих
причин.

Жива дитина віком приблизно 6
тижнів
Цю дивовижну фотографію крихітної,
все ще живої, ще не народженої
дитини
в
її
нерозірваному
амніотичному
мішечку,
зробив
медичний фотограф Роберт Вольф у
1972 р., після хірургічної операції
трубної вагітності в Університеті
Міннесоти. Це фото показує помітний
ранній розвиток ще не народженої
дитини, якій лише шість тижнів після
зачаття

Візьми до уваги свідчення д-ра Роквелла:
“Одинадцять років тому, коли я
робив анестезію на операції прорваної
позаматкової вагітності, (на восьмому тижні
внутрішньоутробного розвитку), мені дали в
руки щось, що я гадаю, було найменшою
живою людиною, яку я коли-небудь бачив.
Зародковий мішечок був непошкодженим і
прозорим. В мішечку була крихітна людина
чоловічої статі, яка плавала надзвичайно
жваво у навколоплідних водах, прикріплена
до стінки пуповиною. Ця крихітна людина
була досконало розвинена, з довгими,
конічними пальцями, зі стопами і пальцями
на ногах. Її шкіра була майже прозора, і
делікатні артерії та вени було видно аж до
кінчиків пальців.
Дитина
була
надзвичайно
енергійна і плавала по мішечку, приблизно
круг в секунду, з природнім змахом плавця.
Ця крихітна людина не була подібна на
фотографії, малюнки і моделі ембріонів, які я
бачив, ані не була подібна на декілька
ембріонів, які я міг спостерігати опісля,
очевидно, тому що вона була жива!
Коли мішечок відкрили, крихітна
людина негайно втратила життя і набула
такого вигляду, як прийнято вважати вигляд
ембріона на цій стадії життя (з невиразними
кінцівками та ін.)”.
Свідчення Пола Е. Роквелла (Paul E.
Rockwell), д-ра медицини, анестезіолога,
цитоване Джеком і Барбарою Вілке (Dr. and
Mrs. J.C. Wilke) в „Підручнику про аборти”
(Handbook on abortion).

Ультразвукове дослідження дитини на
16 тижні вагітності. Ви можете бачити
чоло, ніс, губи і підборіддя. Серце дитини
видно в грудній клітці, частота
серцебиття: 120-180 ударів за хвилину.
Ви можете бачити хребет у нижній
частині зображення.

Восьмитижнева дитина в лоні.

Стопи ще не народженої 11 –
тижневої дитини. Майбутня
балерина?
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ТВОЄ ЖИТТЯ В
МАТЕРИНСЬКОМУ ЛОНІ:
День 1 — твоє життя почалося в момент
зачаття
День 7 — ти імплантувався(-лася) в матці
твоєї матері
День 10 — менструальний період твоєї
матері зупинився
День 18 — твоє серце почало битися
День 21 — ти качав(-ла) свою власну кров, із
своєю власною групою крові через окрему,
замкнену систему кровообігу
День 28 — твої очі, вуха і дихальна система
почала формуватися
День 42 — твої мозкові хвилі були записані;
твій скелет був завершений, твої рефлекси
були вже наявні
7 тижнів — ти смоктав(-ла) свій великий
палець
8 тижнів — були наявні усі системи твого тіла
9 тижнів — ти мружився(-лася), ковтав(-ла),
рухав(-ла) своїм язиком і стискав(-ла)
кулачок
11 тижнів — уся система організму
працювала; ти самочинно дихав(-ла); у тебе
вже були нігті
12 тижнів — ти важив(-ла) 28 г
16 тижнів — твої статеві органи були чітко
сформовані; ти хапав(-ла) своїми руками,
плавав(-ла), копався(-лася), перевертався(лася), робив(-ла) сальто (а матір все ще
цього не відчувала)
18 тижнів — голосові зв’язки працювали і ти
міг/могла плакати
20 тижнів — ти мав(-ла) волосся на голові,
важив(-ла) 453 г і мав(-ла) 30 см довжини
Медичний журнал [штату] Нової Англії
(The New England Journal of Medicine)
повідомляє що:
15 відсотків дітей, передчасно народжених на
23 тижні, виживають
56 відсотків дітей, передчасно народжених на
24 тижні, виживають
79 відсотків дітей, передчасно народжених
на 25 тижні, виживають
* Джерело: M. Allen et al., “The Limits of
Viability,” New England Journal of Medicine,
11/25/93: Том 329, №. 22, стор. 1597
Кеті Аєрленд
говорить: «Я була
„про чойс”»
Коли на телебаченні
з’являлося
шоу
“Політично
некоректно”,
Кеті
Аєрленд
брала
участь у дебатах
щодо
“прав”
на
аборт та чи Флориді слід схвалювати
ліцензійні етикетки “Вибирай життя!”. Зараз
вона проти абортів і захищає дітей в лоні
матері, кажучи: «Я була „про чойс”, однак
мою думку змінило читання книжок мого
чоловіка з біології та медицини, і те, чого я
звідти навчилася… В момент зачаття
починається життя. І це життя має свій
неповторний набір ДНК, що містить план для
цілого генетичного складу. Стать вже
визначена. Ми знаємо, що це життя, тому що
воно росте і змінюється».

Ніжки дитини на десятому тижні
вагітності
Др. Рассел Сако з Орегону зробив цю
фотографію досконало сформованих
ніжок абортованої на десятому тижні
дитини, чекаючи на розміщення в
патологічній лабораторії. Ніжки на
фото вміщаються між вказівним і
великим пальцем лікаря.

Ненароджена дитина
на 19-му тижні вагітності

«Діти – дар від Бога…»
«Як стріли у руці вояка…
Щасливий чоловік, що ними
наповнив сагайдак свій!»
(Псалом 127). Бог дає нам
дуже особливий дар: бути
співтворителями з Ним. Він
також дає нам корисні,
природні
напрямні,
як
використовувати цей дар.
Бог
задумав
статеві
стосунки як шлях для
подружніх
пар,
щоб
співпрацювати з Ним у
приведенні нового життя у
світ та виявляти справжню
любов одне до одного.
Мел Гібсон каже: радісно приймаймо
дітей, яких нам Бог посилає
У ток-шоу «Барбара
Волтерс Спесіал» (1990 р)
актор Мел Гібсон заявив
про свою опозиційність до
контролю народжуваності,
подружньої невірності та
абортів. «Тільки Бог знає,
скільки дітей нам слід
мати, а ми повинні бути
готовими прийняти їх. Ніхто не може
самовільно вирішувати, хто прийде у цей
світ, а хто ні. Це рішення нам не належить».
В країні, повній скандалів й одружень на
місяць, Мел одружений із своєю дружиною
Робіною вже більш ніж 19 років, і нещодавно
вони прийняли у цей світ свою сьому дитину.

Тест: Що ти знаєш про аборти?
Перевір*
1. До якого місяця вагітності аборти
в Україні легальні?
а) третього б) п’ятого в) дев’ятого
2. Відколи аборт був легалізований
у 1955 році, скільки життів дітей в
Україні було втрачено?
а) 12 мільйонів б) 24 мільйони в) 33
мільйони
3. Аборт — основна причина смерті
жінок дітородного віку, Який це
відсоток загальної смертності?
а) 35 відсотків б) 46 відсотків в) 52
відсотки
4. Яка вікова група жінок робить
найбільшу кількість абортів?
а) 15-19 б) 20-24 в) 25-29
5. у скільки разів зростає ризик раку
грудей у жінок, які абортували свою
першу дитину?
а) у 3 рази б) у 2 рази в) у 4 рази
6. Скільки ненароджених дітей в
Україні абортують?
а) кожну другу б) кожну третю в)
кожну четверту
7. Який відсоток жінок, що зробили
аборти, переживають тенденцію до
самогубства?
а) 45 відсотків б) 56 відсотків в) 62
відсотки
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Брехливі твердження про
аборт

Твердження: “Це моє тіло”.
Відповідь: Тіло жінки не має двох сердець, що
б’ються, двох голів, четверо очей і чотири ноги.
Вагітна жінка і її дитина має усе це і більше. А як
же тоді, коли вона вагітна дитиною чоловічого
роду? Це не її тіло… це унікальна дитина: хлопчик
в її утробі.
Твердження: “Це лише зародок”.
Відповідь: Терміном „фетус” — з латинської
дослівно – „малий”, означають ненароджену
дитину після восьми тижнів вагітності. Словник
Вебстер твердить, що фетус “пройшов ранні стадії
розвитку і отримав базову остаточну форму аж до
пологів (народження)”. Деякі люди здається
забули, що вони колись жили і росли в утробі як
“фетус”. Чи було б добре, якщо б їх абортували,
коли вони були “тільки фетусами”?
Твердження: “Аборт – легальний, отже, це мусить
бути правильно.”
Відповідь: Верховний суд Сполучених Штатів
помилявся у багатьох рішеннях, а потім
виправляв себе. Пригадуєте процес Дреда Скотта
про рабство? Якщо б Верховний суд раптом
оголосив знущання над дітьми чи зґвалтування
легальними, то чи [таке рішення] зробило б їх
правильними? Чи ми ігноруватимемо такі
несправедливі рішення і нічого не робитимемо,
щоб захистити невинних?
Твердження: “Свобода вибору” та “Жінка має
право вибирати!”
Відповідь: Як може будь-хто заявляти, що вони
мають “свободу” чи “право” вбивати невинну
дитину? Єдиний вибір в питанні аборту - це вибір
між мертвою дитиною і живою дитиною. До того ж,
ті, хто захищають цей “вибір”, непослідовні. Чому
вони аргументують, що „право вибору” має бути
безумовним
тільки
у
випадку
аборту?
Використовуючи таке ж пояснення, чи не слід
людям надати „право вибору” вживати наркотики
(“це моє тіло”), чи право “вибирати” займатися
проституцією?
Людські
суспільства
не
розповідають людям, що вони мають “свободу
вибору” вбивати своїх власних дітей. Є вибір
правильний і вибір хибний. В новітній історії
померли мільйони невинних людей через жахливо
неправильні вибори, які поневолюють тих, хто їх
робить: нацисти думали, що мали “право” їх
робити. Жахливі вибори призвели до мертвих
слов’ян, мертвих євреїв і мертвих дітей.
Твердження: “Уряд не повинен втручатися”
Відповідь: Наша Декларація про незалежність
гласить, що кожен з нас має “невід’ємне право на
життя, свободу і прагнення щастя.” Томас
Джефферсон визначив роль уряду: “Піклування
про людське життя і щастя, а не їх руйнування, є
першою і єдиною метою доброго уряду”. Уряд
повинен захищати усіх нас, особливо перед
нашим народженням, коли ми найбільш уразливі.
Твердження: “Бідні жінки потребують державних
коштів (ваших податків), щоби платити за аборти,
отже, їх не слід дискримінувати”
Експлуатовані жінки
Скільки жінок будуть експлуатовані
абортами? Щодня аборт роблять більш ніж
4 000 жінок [у США]. Це приблизно 1,5 млн
абортів щороку. Деякі з них діляться своїм
особистим болючим досвідом, щоб
застерегти інших жінок про глибокий біль і
страждання після аборту. Багато з них стали
волонтерами руху “За життя”, дорадниками і
промовцями, аби застерігати жінок, щоби ці
не стали жертвами експлуатації з боку
людців, які пропагують і отримують прибутки
від абортів.
Допомога при кризовій вагітності
чи порадництво у постабортному стані:
дзвоніть по тел. 032-240 18 02.

Відповідь: Багатий може легко дозволити собі кокаїн і
проституток. Чи потрібно змушувати платників
податків оплачувати це також і для бідних? Реальність
є такою, що аборт є найгіршою формою знущання над
дитиною. Він вбиває дитину і ранить її матір на все
життя. Якщо бідні не можуть собі дозволити абортів,
то вони і їхні діти благословенні не стати жертвами
цього кривавого голокосту.
Твердження: “Я особисто проти аборту, але я не хочу
нав’язувати свою моральність іншим.”
Відповідь: Як щодо інших моральних тем, таких як
зґвалтування, грабіж, знущання над дітьми, підпал і
вбивство? Що, якщо б політики казали про расизм: “Я
особисто проти, але …”? Їх би на місці звільнили з
посад. А як щодо рабства? Якщо б аболіціоністи
„купилися” на аргумент: “я особисто проти, але...”, то
деякі штати і до сьогодні були б обтяжені рабством.
Кожен закон, який був коли-небудь виданий,
встановлює стандарти, що відображають чиюсь (чи –
групи законодавців) моральність. Політик, що з
моральних мотивів є противником чого-небудь, але
проти цього не голосуватиме, не має й крихти чесності
у своїй крові.
Твердження: „Це приватне питання. — У 1973 році
Верховний суд постановив, що жінки мають
“конституційне право” на “приватне рішення” щодо
аборту.
Відповідь: Рішення суду було хибним. Ніхто не має
права “приватно” вбивати іншу особу чи шкодити їй.
Чи право на “приватність” також захищає батьків, які
знущаються, сексуально використовують чи вбивають
своїх народжених дітей “у приватності” свого житла?
Чому ні? А як щодо їх “права на приватність?” Як це
так, що рішення „Роу проти Вейда” постановило, що
ненароджені діти не є “особами”, навіть якщо вони
мають право успадковувати майно, право бути
захищеними від матері-наркоманки, право не бути
вбитими п’яним водієм і багато інших прав? Деякі
штати мають цілі розділи законів, що окреслюють
злочини проти ненароджених дітей, захищаючи їх від
шкоди та смерті, чи то наміреної, чи через
недбальство, і це – від моменту зачаття.
Твердження: «Судові процеси „Дред Скотт” та „Роу
проти Вейда” не можна порівнювати»
Відповідь: Так, їх можна порівнювати, тому що в обох
випадках Верховний суд був неправий, заперечуючи
невід’ємні права. Рішення „Дред Скотт” 1857 року
затвердило рабство як легальне. Воно постановило,
що чорношкірі є приватною власністю рабовласників.
Це була важка помилка Верховного суду, яка
заперечила афроамериканцям одне з їхніх
найфундаментальніших прав — право свободи. У
рішенні „Роу проти Вейда” Верховний суд знову
помилився, заперечивши цілому класу людей – ще не
народженим дітям – найфундаментальніше право:
право на життя.
Твердження: “Якщо аборти заборонити, то жінки
робитимуть небезпечні нелегальні аборти”
Відповідь: У 1972 році, за рік до того, як Верховний
суд легалізував аборти, за даними Центру контролю
над хворобами США, від нелегальних абортів
померло в цілому 39 жінок. Д-р Бернард Натансон
співзасновник NARAL („Національної ліги здійснення
абортивних та репродуктивних прав”), визнає, що його
група брехала і роздувала число жінок, які померли
від нелегальних абортів, коли свідчила перед
Верховним судом Сполучених Штатів у 1972 році: “Ми
говорили про кількість від 5 000 до 10 000 смертей на
рік. Я визнаю, що я знав, що цифри були цілком
фальшивими… це була зручна кількість, широко
прийнята, отож, чому ми повинні були сходити з
нашого шляху й коректувати її за допомогою чесної
статистики?” Твердження, що аборти стали
безпечними для жінок після цього, як вони були
легалізовані, замовчує велику кількість жінок, щорічно
фізично скалічених чи вбитих так званими
„безпечними” та легальними абортами. Книга Lime 5
задокументовує 230 випадків з жінками що були
зранені чи вбиті абортом, або зґвалтовані їхніми
аборціоністами (за деталями дивіться на стор. 18 і

www.prolife.com). Колишня аборціоністка Керол Еверетт
заявляє: “Протягом останніх 18 місяців, коли я працювала
(вона керувала 4-ма абортивними клініками у Тексасі у 1982
році), ми виконували 500 абортів щомісяця, і при тому
вбивали чи калічили одну жінку із цих 500”.
Твердження: “Зґвалтування і інцест. — Аборт повинен бути
легальним щоб припинити вагітність в результаті
зґвалтування чи інцесту.”
Відповідь: Важливо пам’ятати, що дитина, зачата внаслідок
зґвалтування чи інцесту, не є меншою людиною ніж будь-яка
інша дитина. Д-р Девід Реардон (www.afterabortion.org)
підкреслює, що аборт є найгіршим “вирішенням проблеми”,
яке ми можемо запропонувати вагітній жінці у цей кризовий
момент її життя. Аборт додає їй проблем. Аборт перетворює її
в агресора проти власної невинної дитини, і це ніколи не
позбавить болючих спогадів про зґвалтування. Якщо
недбалий водій убив малу дитину на вулиці, а пізніше було
встановлено, що ця дитина була зачата внаслідок
зґвалтування, то чи водій нестиме меншу відповідальність?
Чи смерть цієї дитини менш трагічна?
Твердження: “Це проблема жінок. Чоловікам тут нема що
говорити”
Відповідь: Кожна дитина має матір і батька. Чому ж батьки
мають бути позбавлені батьківських прав? Чому чоловіки не
можуть захищати невинних і слабких? Більш ніж половина
американських активістів руху “За життя” – жінки, які просять
чоловіків долучатися до їх справи. Багато жінок стають
членами руху “За життя”, зрозумівши, що їхній аборт був
жахливою помилкою. Вони відкривають з власного досвіду,
яким болючим є аборт, а тоді просять чоловіків допомогти
викривати аборт, так щоби все менше жінок і дітей ставали
жертвами.
Долорес О’Ріордан
Головна вокалістка групи “The
Cranberries”
“Не добре для жінки
проходити цю процедуру (аборт),
коли щось живе висмоктують з її
тіла. Це принижує жінку. Навіть
якщо деякі жінки говорять: “О, я не збираюся мати дитину”, то
кожного разу, коли жінка робить аборт, це просто розчавлює її
самоповагу: її стає все менше, менше і менше.”
Джерело: Журнал You! Magazine, червень/липень 1996.

Реальні життєві свідчення жінок, які зробили аборт
“Мені було 18
третьому місяці вагітності
аборт. Сім років пізніше…
розбилося. Я була така
горем. Як я могла забрати
ненародженої дитини?”

років, коли я завагітніла. На
я зробила
моє серце
виснажена
життя моєї

Теванна Аман, Форт Лаудердал, Флорида. .

“Я була емоційно зруйнована.
Наступного дня я відчувала пустоту, сум,
заціпеніння. Я знала, що того дня я
зробила величезну помилку. І хочу з
цілого серця, щоб я могла зробити поіншому”.

Керрі Камілері, Лос Анджелес, Каліфорнія. .
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МЕНЕ ЗҐВАЛТУВАЛИ!

Мені було лише 17, коли я залишила
наш похмурий будинок, розташований у
внутрішньоміських
нетрях
Філадельфії,
втікаючи від батьків-алкоголіків, і переїхала
через країну до Сан Франциско.
Я отримала там роботу в офісі і була
певна, що моє майбутнє має бути інакшим, ніж
моє минуле. Але я була наївна; я рідко
зустрічалася і знала дуже небагатьох людей,
отож, коли група людей на роботі сказала мені,
що вони запрошені на піцца-вечірку, я вирішила
іти з ними.
Коли я приїхала, там були лише я та
господар, який працював в іншому відділенні мого
офісу. Я пізніше дізналася, що він сказав усім
іншим, що вечірка відмінилася. Він був на 30 років
старший від мене і фізично сильний. Він був
високим, бородатим і товстим. За кілька хвилин
після мого приїзду він зґвалтував мене.
Перед тим я ніколи не мала статевої
близькості з жодним чоловіком; після того я
поповзла додому, нажахана, зранена і
осоромлена. Там не було кризисного центру чи
гарячої лінії, які могли б допомогти справитися з
травмою, і через почуття сорому та жаху я навіть
не повідомила про нього поліції.
Вагітність
Коли я виявила, що вагітна, то
переїхала до Лос Анджелеса, не говорячи нікому
про мій стан. Я поїхала з однією літньою парою, [і
була в них] поки моя дитина не народилася.
У ці часи думали, що дитину, яку
віддають на удочеріння, краще забирати від
матері відразу ж після народження. Припускаю,
що вони гадали: „Око не бачить – серце не
болить”. Я ніколи не забуду, коли я відходила від
анестезії і мені сказали, що я народила здорову
дівчинку. Мені не дали шансу побачити її,
потримати її. Мене здолала ця вся логіка та
безнадійне відчуття втрати. Мені було лише 19.
Мені було 28 років, перш ніж я знову
повірила іншому чоловікові. Мій чоловік Гарольд
був єдиною людиною, якій я коли-небудь
розповідала про цю жахливу ніч, та дитину, що
народилася в її результаті.
Не минало і дня, щоб я не думала про
дівчинку, яку я привела у світ. Але я ні на хвилину
не думала розшукувати її. Я не хотіла руйнувати її
життя, але визнаю, що справді думала, що якогось
дня Господній радар приведе мою народжену
дитину знову до мене. І, зрештою, це сталося.
Моя дочка знайшла мене!
Я ніколи не забуду цього першого
телефонного дзвінка. Вона сказала мені, що її ім’я
Джулі Макімаа та що вона шукає мене, відколи їй
виповнилося 17 років. Вона сказала мені, що її
батьки дали їй копії паперів про її удочеріння.
Джулі сказала, що коли вона дізналася моє дівоче
прізвище, то зробила сотні дзвінків із свого дому в
Мічігані, щоб розшукати мене. Друг Джулі помітив,
що на одному папері легеньким олівцем написане
слово “проспект”, після чого слідували чотири
цифри. Джулі припустила, що це була адреса
вулиці в Лос Анджелесі, але її старання зв’язатися
із мною виявилися безплідними.

Тоді її другові прийшла чудова ідея.
“Джулі,” він сказав, “Це не адреса. Це номер
телефону. Давай спробуємо, щоб побачити, чи він все
ще дійсний”.
Він був дійсний. Він належав тій старшій
парі, що дала мені притулок протягом останніх місяців
моєї вагітності, і з якими я підтримувала контакт
протягом років. Вони відразу сконтактували Джулі зі
мною.
Зустріч з моєю дочкою
Джулі сказала, що їй зараз 20 років, що
вона одружена та виховує власну дитину. Моє серце
вистрибувало з грудей, коли ми погодилися зустрітися
і я, пригадую, думала: “Що я скажу, якщо вона запитає
мене про свого батька? Як я можу сказати їй, що він
ґвалтівник?”
Мій чоловік переконав мене, що Джулі слід
сказали обставини стосовно її народження. Він
подзвонив чоловікові Джулі, Бобу, і розповів йому
правду. Боб передав цю новину Джулі.
Вперше ми зустрілися лише за місяць
після нашої першої телефонної розмови. Не маю слів,
щоби точно описати мої почуття коли Джулі увійшла в
мою готельну кімнату .
Тут була дитина, пам'ять про яку я
переховувала в моєму серці так багато років, дитина,
яка дала мені перших онуків: Кейсі: зараз 3 роки і
Герб: 1 рік. Вона обняла мене. Ми плакали. Боб
сказав з усією любов’ю, яка тільки є на світі, у своєму
голосі: “Дякую, що не абортували Джулі. Яким було б
моє життя без неї?”

Надзвичайно схожі, Лі Езелл (зліва) і Джулі
Макімаа втішаються поєднанням матері і
дочки, 20 років після того, як Лі віддала
народжену внаслідок зґвалтування Джулі на
удочеріння.
Саме Боб переконав мене написати мою
книжку „Загублена частинка” – про народження Джулі,
мої роки без неї і радість поєднання. Віднайшовши
свою дочку, я безмірно збагатила своє життя. Пара,
яка її удочерила, Ейлін і Гарольд Андерсон – чудові
люди.
Джулі, Ейлін і я говорили до різних груп
про те, що сталося з нами. Я гадаю, що наше
послання про те, що так само, як погані речі можуть
трапитися з добрими людьми, так із неморального
вчинку може вийти щось чудового. Джулі є живим
доказом цього. Лі Езелл
Матеріал взято із: Lee Ezell, „The missing
piece”(„Загублена частинка”), Servant Publishing.
Надзвичайно схожі, Лі Езелл (зліва) і
Джулі Макімаа втішаються поєднанням матері і дочки,
20 років після того, як Лі віддала народжену внаслідок
зґвалтування Джулі на удочеріння.

Чи є аборт відповіддю
на зґвалтування?
Жертви зґвалтувань кажуть “Ні!”
Мабуть найкраще дослідження
зробила
д-р
Сандра
Макорн,
опубліковане у Психологічних аспектах
аборту. Д-р Макорн була досвідченим
порадником у випадках зґвалтувань. У
1979 р. вона дослідила 37 вагітних –
жертв зґвалтувань, що ними піклувалася
агенція соціального добробуту. Із цих 37
жінок лише п’ять вибрали аборт, а з 28и, які народили дитину, 17 віддали її на
усиновлення, і троє залишили дітей собі.
Вони подавали багато причин,
щоб не робити аборту. Деякі жінки
відчували, що аборт буде ще одним
актом насилля, що він неморальний або
– вбивство. Одна жінка сказала, що
якщо б вона відібрала дитині життя, то
тільки страждала б душевними муками.
Деякі жінки бачили внутрішній смисл та
задум для дитини: якось ця дитина була
нав’язана їхньому життю, але, з іншої
сторони, вони відчували за цим певний
прихований задум. І хоча вони не були
відповідальними за приведення дитини
в життя, це сталося і з наслідками цього
слід жити. На підсвідомому рівні ці
жертви зґвалтувань відчували, що якщо
вони виносять вагітність, то здолають
зґвалтування: вибираючи життя, вони
покажуть,
що
вони
кращі,
ніж
ґвалтівники, які так жорстоко повелися з
ними. Народження дитини є у цей спосіб
шляхом, яким жертви зґвалтувань
намагаються відновити почуття власної
гідності. Це цілком самовідданий акт,
великодушний акт, особливо з огляду на
тиск зробити аборт. Це їхній шлях, щоб
показати свою відвагу й силу пережити
навіть зґвалтування.
Див. огляд про зґвалтування на
www.afterabortion.org

Реальні життєві свідчення жінок, які зробили аборт

“Мені сказали, що це
триватиме 8 хвилин, і потім
я буду відчували лише
незначний
дискомфорт.
Вони
збрехали:
це
зруйнувало 10 років мого
життя”.
Мей Аббот, Лонг Біч,
Каліфорнія .

“Мене обманули, тому що не сказали
правду, що значить аборт для життя
ненародженої дитини. Мені не сказали, що
на 10-му тижні вагітності (саме тоді я
зробила аборт) моя дитина була повністю
сформована. Мене змусили повірити, що я
роблю щось, що таке ж природне, як іти до
стоматолога почистити зуби”.
Стефані Вільямс, Ріджкрест, СА .

Соня зробила аборт, але
радить іншим жінкам: “Не
робіть цього. Жаль за
безповоротним рішенням – це
як перегляд сумного фільму
знову і знову, сподіваючись,
що кінець зміниться — але він
ніколи не зміниться. Як Вітні
Гюстон співала в пісні, “Не
відкидай своє чудо!”
Соня Кей, Лейк Стевенс,
Вашинґтон .
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ХОЧА АБОРТИ Й ЛЕГАЛІЗОВАНІ,
ОДНАК ВОНИ У ЖОДНОМУ
ВИПАДКУ НЕ Є БЕЗПЕЧНИМИ
Тут подано
задокументовані
випадки вбивства
чи зранення жінок
абортами. Хоча
аборти й
легалізовані, однак
вони у жодному
випадку не є
безпечними. Всі
наведені тут
випадки з жінками
задокументовані у
книзі Марка
Кратчера
Lime 5.
Жінок і досі експлуатують
Джерела
та вбивають абортами
для опису
цих смертей і каліцтв включають офіційні
дані, такі як медичні записи, доповіді судових
слідчих, які проводять розслідування
випадків насильної смерті, судові та інші
публічні документи. Лише у цій книзі Кратчер
задокументовує більш ніж 230 випадків з
жінками, які померли чи були поранені
абортами. Він вирішив не друкувати дійсні
імена цих жінок з пошани до таємниці їх
сімей. Кожен, хто бажає дізнатися імена цих
людей та назви закладів, які проходять по
справі, може легко знайти його через
офіційні дані, цитовані Кратчером в кінцевих
виносках книги Lime 5.

СМЕРТЬ: “Сандра”, 28 років, зробила
аборт 27 квітня 1990 року, відразу після аборту її
відпустили. Після її повернення додому нянька
залишалася з її трьома дітьми протягом кількох годин,
а “Сандра” втратила свідомість і страждала від болю
та опухлості низу живота. Нянька двічі дзвонила в
абортивний центр і їй сказали, що симптоми “Сандри”
були нормальними. Коли третій дзвінок до центру не
дав жодної відповіді, нянька викликала швидку
допомогу. Після її прибуття до лікарні “Сандра” була
визнана мертвою від рваної рани у матці довжиною в
дюйм.
СМЕРТЬ: 27 липня, 1990 року, 32-літня
“Мері Енн” зробила аборт. Після того, як її відпустили,
безперервна втрата великої кількості крові змусила
швидко доставити її до місцевої лікарні. Вона померла
ще цієї ночі після невдалої хірургічної операції, якою
хотіли відновити дуже розірвану під час аборту шийку
матки.
СМЕРТЬ: 26 липня, 1994 року, “Памела”,
31 рік, зробила аборт на ранньому терміні вагітності.
Повертаючись додому, вона почала сильно стікати
кров’ю і перестала реагувати. Її друзі зупинилися у
мотелі і викликали швидку допомогу, а в той час двоє
перехожих робили штучне дихання. У лікарні їй
зробили екстренну гістеректомію (вирізання матки),
намагаючись врятувати їй життя, але вона померла
від втрати великої кількості крові, спричиненої
проколом матки.
СМЕРТЬ: 14 липня 1980 року “Лінда”
зробила аборт за власним бажанням. Вона отримала
проколену матку, втрату великої кількості крові, шок та
септичну інфекцію, що призвело до серцево-легеневої
зупинки. “Лінда” померла 16 липня у 21-річному віці.

ЖІНКИ, СКАЛІЧЕНІ АБОРТОМ
Багато жінок, які пережили аборти, серйозно покалічені. Тут
наводимо лише декілька прикладів із книжки Lime 5.
“Ганна” (19 років, Міссурі)
Розірвана матка і покалічений кишечник.
“Джейн” (20 років, Нью-Йорк)
Розірвана шийка матки
„Мелісса” (22 роки, Індіана)
Кровотеча, пробиття шийки матки і самої матки, що змусило
видалити матку.
“Сюзан” (25 років, Арізона)
Кістки і тканини ненародженої дитини залишилися у піхві і
матці.
“Тамера” (Північна Дакота)
Екстренне вирізання матки, щоб зупинити кровотечу.
“Дебра” (Іллінойс)
Внутрішньочеревні абсцеси, які змусили до колостомії
(виведення кишки назовні через черевну стінку).
“Латонія” (Каліфорнія)
Гепатит Б через антисанітарні абортивні інструменти.
ЗҐВАЛТУВАННЯ ТА СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАНН
Lime 5 задокументовує також десятки випадків, де жінок
ґвалтували чи сексуально домагалися їхні лікарі-аборціоністи.
Ця шокуюча частина називається „The Canned Hunt”
(“Записане полювання”).
Джерело: Mark Crutsher, Lime 5. – Life Dynamics, Inc.: Denton,
TX, 1996. Щоб замовити книгу Lime 5, див.: www.prolife.com
Якщо Вас скалічили абортом, Ви можете отримати
юридичну консультацію експерта: Дивіться стор. 26 і дзвоніть
до
Юридичної
акції
для
жінок
1-800-822-6783
www.legalactionforwomen.org

27 наукових досліджень по всьому світу підтверджують зв’язок раку грудей з абортами.
Див. факти на www.AbortionBreastCancer.com

Способи, якими здійснюють аборти

Аборт „частковим народженням”: (малюнок) Роблять при терміні вагітності від 4,5 до 9 місяців.
Ненароджену дитину обертають і витягають спершу ніжки, голову лишають [в родових шляхах]. Потилицю проколюють ножицями і
вставляють патрубок вакуумного апарата, щоб висмоктати мозок і стиснути (зменшити) череп. Тоді повністю витягають вже мертву дитину.
Д-р Мартін Гаскел зробив більш ніж 1000 цих абортів на пізньому терміні. Він сказав, що він робить їх “рутинно”, без будь-яких медичних
підстав, та що 80 відсотків цих абортів є “суто за бажанням жінки”. Це означає, що дитина була здорова і мати не була наражена на ризик
для здоров’я. Колишній головний хірург США Еверетт Куп сказав, що аборти «частковим народженням» „в жодному випадку не є
медично необхідними для матері”.
Висмоктування (вакуум-аспірація): використовують протягом перших трьох місяців вагітності. Всмоктувальна трубка, у 27 разів
потужніша ніж порохотяг, поміщається в отвір матки. Потужне всмоктування розриває дитину на шматки.
Дилатація та вишкрібання (Д&В):
Використовують в кінці третього місяця вагітності (приблизно 12 тижнів). Шийку матки матері розширяють, кільцеві хірургічні щипці вводять
в матку і дитину витягують шматок за шматком. Тоді вводять кюретку (гострий ніж у формі петлі) і вишкрібають все, що могло залишитися
від дитини чи плаценти. Після цього настає рясна кровотеча.
Дилатація та витягання (випорожнення) (Д& В):
Використовують після 13 тижнів вагітності. Шийку матки розширюють і ненароджену дитину живцем розчленовують хірургічними щипцями (абортцанґою). Скручувальним
рухом тіло дитини розривають на шматки, хребет перекушують та роздавлюють череп. Шматки дитини часто залишаються всередині матки, спричиняючи серйозні
ускладнення, а деколи – смерть матері.
Сольове отруєння:
Роблять після 16 тижнів вагітності. Амніотичною голкою вводять концентрований сольовий розчин в амніотичну рідину. Дитина вдихає і ковтає його і помирає десь через
годину внаслідок гострого соляного отруєння. Мати народжує обпалену сіллю мертву дитину. Зараз його використовують рідше через небезпеку для матері – й [через те, що]
іноді дитина виживає.
Простагландин:
Використовують на пізніх термінах вагітності. Речовину вводять в амніотичний мішок, щоб викликати передчасні пологи та народження.
Внутрішньосерцева ін’єкція:
Отруту впорскують у грудну клітку чи серце дитини довгою голкою, введеною через черевну порожнину матері. Мертву дитину висмоктують. Якщо це роблять при т.зв.
багатоплідній вагітності з метою її „зредукувати” [зробити т.зв. „селективний аборт”], то це інколи закінчується втратою усіх дітей.
Аборти внаслідок „контролю народжуваності”:
RU 486 (в Україні використовують його аналоги міфепристон та мізопростол), метотрексат, норплант, ВМЗ, простагландини, депо-провера (ін’єкція), спричиняють мільйони
ранніх хімічних абортів кожного року. Гормональна контрацепція має „зворотню” абортивну дію, якщо зачаття вже відбулося.

Графічне застереження:
Фото абортів
Чи ви коли-небудь бачили дійсні фотографії абортованих дітей? Якщо ні, ми пропонуємо вам відвідати www.prolife.com та www.cbrinfo.org щоб побачити, яким жахливим
насправді є аборт. Так, це шокує, але ми віримо, що люди потребують побачити усі факти, щоби розумно говорити про аборт.
Copyright © 2007 by Lovematters.com
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Жахлива смерть Марли
Болісна розповідь матері
Дебора Кардамоне

Її обличчя опухло і було темно-багряним. Ліва
сторона її обличчя виглядала так, наче її били. Все
що я хотіла, це – утримати її. Мені вдалося обняти її
рукою і поцілувати на прощання.
Дослідждуючи правду

Марла Кардамоне
перед трагічною смертю. Їй було лише 18. .
Моя дочка Марла мала лише 18 років,
коли вона неохоче вирішила зробити аборт в
престижній жіночій клініці. Спочатку вона
планувала віддати свою дитину на усиновлення,
але медичні соціальні працівники у лікарні твердо
наполягали, щоб Марла зробила аборт.
Соціальні працівники переконували,
що
Марла
пошкодила
свою
дитину
антидепресантними медикаментами, які вона
приймала, хоча статистичні дані показували, що є
92 відсотки шансів, що дитина буде здоровою.
Марла зробила ультразвукове обстеження, щоб
визначити здоров’я дитини. Після ультразвуку ті ж
самі соціальні працівники продовжували тиснути
на Марлу, аби та зробила аборт. В кінці кінців,
Марла здалася.
В день, коли Марла мала зробити
аборт, мене почав охоплювати страх. Навіть якщо
це була провідна жіноча лікарня, я переживала
про її безпеку. Звичайно вона була в можливо
найбільш безпечному місці. Але, я не мала
спокою. Мій онук мав померти.
Близько 01:00 після обіду, медсестра
провела Марлу до оглядової кімнати, де їй ввели
ламінарію (рослину, яка набухає і т.ч. розширяє
просвіт шийки – прим. ред.) в шийку матки і
зробили “вливання сечовини”, щоб розпочати
аборт. Об 11:00 вечора аборт все ще не був
завершеним. Я хотіла залишитися з Марлою, але
вона наполягала, щоб я ішла додому, тому що
було вже пізно. Я поцілувала її на добраніч,
говорячи “Я тебе люблю … побачимося зранку”.
Це був останній раз, коли я бачила її живою. О
09:15 наступного ранку мені подзвонили з відділу
інтенсивного догляду (ВІД). Сестра сказала…
“Щось відбулося не так. Це дуже серйозно!”
Я помчала до лікарні і кинулася до
ВІД. Двічі лікар виходив і задавав мені запитання
про Марлу. Кожного разу я просила побачити її,
але мене не пускали. Тоді раптом кімната
наповнилася білими халатами. Лікар сів навпроти
мене і тримав мої руки. “Моя дочка мертва, чи не
так?” — я запитала. Він кивнув головою “Так”.
“Ні! Ні! Цього не може бути!” Моя бідна
Марла. Я не могла повірити, що це сталося. Я не
могла дихати, бо була охоплена жахом і
безпорадною недовірою.
Шокуюча новина, неначе кинджал,
пронизувала гострим болем моє серце і
висмоктувала життя з мого тіла.
Бачити труп своєї дочки — найгірше страхіття
для матері
В кінці кінців, вони дозволили мені
побачити тіло Марли. Коли я увійшла до кімнати,
мені було важко повірити у те, що я побачила.
Моя гарна дочка була так жахливо спотворена, що
її майже неможливо було впізнати. Трубка все ще
стирчала з її рота і я могла побачити, що її зуби та
ясна були вкриті кров’ю. Її очі були наполовину
відкриті і білки її очей були темно-жовтого
кольору.

Як це могло трапитися з моєю Марлою? Я
вирішила не дозволити, щоб смерть Марли стала
просто черговою статистикою. Зрештою, ми виявили,
що Марла померла від брудного аборту, внаслідок
якого в її тіло потрапила швидкодіюча інфекція крові,
що зветься септицемія (зараження крові). Вона вбила
її протягом 24 годин.
Ми також зрозуміли, що соціальні
працівники лікарні ніколи не бачили результатів УЗД
Марли і не обговорювали їх з нею. Марла ніколи не
бачила слів результату ультразвуку про стан її
дитини. Вони звучали: “Аномалій не виявлено”. Якщо
б Марлі про це сказали, вона ніколи б не вирішила
робити аборт.
Я все ще дивлюся на старший портрет
Марли з середньої школи і запитую: “Чому?” Я
дивлюся в її гарні очі і це зовсім розбиває моє серце.
Здається, наче лише вчора вона була тут усміхаючись
і сміючись, повна життя. Марла мала таке добре та
ніжне серце, що вона хотіла поділитися із світом, але
цього ніколи не буде.
Життя Марли зупинилося. Ми ніколи не
бачили цього відходу. Вона відійшла раптово, а їй
було лише 18 років. Оглядаючись назад, я хотіла б,
щоб я зробила ще інші кроки, щоб запобігти абортові.
Мені слід було зробити більше.
Недбалий аборт
вбив Шерон
Лос-Анджелес —
Шерон Гамптлон померла від
поранень внаслідок аборту
13 грудня 1996 року. На час її
смерті їй було 27 років. Лікар
Брюс Стейр, який, згідно з
повідомленнями,
Шерон Гамптлон зі
пошматував
матку
своїм сином Куртісом,
Шерон, у той час, коли
перед тим, як її вбили
він зробив цей аборт,
недбалим абортом
був на медичному
стажуванні в клініці Д-р
Дурантес в Морено Веллі, Каліфорнія. 22 жовтня 1997
р. він був заарештований та обвинувачений у
вбивстві.
(Ви можете знайти більше шокуючих
деталей і свідчень очевидців про смерть Шерон на
сайті: www.prolife.com)

Порадництво і допомога після аборту.
Спеціалісти з постабортного синдрому можуть
допомогти тобі 24 години на день, сім днів на
тиждень. Чому б не подзвонити просто зараз?
Телефонуй: 8-03256-404 37. Дзвони також по
вівторках та четвергах: 8-032-240 18 02.

Життя … Це чудовий вибір

ЗЦІЛЕННЯ І ПРОЩЕННЯ ПІСЛЯ АБОРТУ
Ви зробили аборт?
Чи хочете ви залишити позаду ці болючі почуття
та спогади? Надія є! Тисячі жінок пережили надзвичайні
зцілення внаслідок розмов з консультантами, які
спеціалізуються на порадництві у постабортному синдромі.
Численні з цих консультантів є жінками, які самі
зробили аборт. Вони хочуть допомогти тобі. Вони були в такій
самій ситуації. Вони знають, що саме ти переживаєш.
Аборт ніколи не є легким рішенням для жінки.
Часто, коли жінка виявляє свою незаплановану вагітність,
вона в кризі. Якщо вона вибрала аборт, чи за власним
рішенням, чи через тиск інших, вона вибрала викинути
частину себе. Жінки часто страждають від фізичних,
емоційних та духовних ушкоджень внаслідок свого аборту,
однак багато жінок (та професійних консультантів) часто не
пов’язуюють перенесений аборт з теперішнім емоційним
болем. Проте, доброю новиною є те, що якщо хтось визнав
аборт, то може розпочати смуток і таким чином уможливити
зцілення.

Смуток – природний...

Частина зцілення часто включає процес смутку.
Смуток є нормальною та здоровою відповіддю на велику
втрату через смерть. Це болючий процес, але це те, що
допомагає полегшити скорботу. Після аборту жінки можуть
намагатися поховати своє горе, погасити емоції і втікати від
Бога. Принагідно більшість з них постають перед фактом, що
аборт зупинив життя їхньої ненародженої дитини. Процес
смутку звичайно складається з п’яти кроків.
Полегшення: Перший крок – полегшення. Ти
мабуть кажеш: “Дякую Богові, що я більше не вагітна. Мої
страхи та стреси закінчилися. Я відчуваю полегшення”. Але за
короткий час початкове відчуття полегшення може стертися
через часті спогади недавнього аборту.
Заперечення: Потім починається заперечення.
Намагання впоратися зі спогадами про аборт можуть дуже
важкими. Заперечення, що аборт вбив твою дитину, може
тимчасово давати тобі ілюзію, що ти справилася з травмою.
Ти можеш думати: “Ні. Я б ніколи не вбила дитини. Я тільки
припинила вагітність. Це не була справжня дитина на цій
стадії, це був тільки згусток тканин”. Вихід із стану
заперечення звичайно триває протягом років і для кожної
жінки це є різний процес.
Злість: Багато жінок відчувають, що їх
використали, та відчувають злість на інших і на себе. Ти
можеш думати: “Працівники лікарні повинні були сказати мені
правду про ембріональний розвиток; вони мусіли розповісти
мені про усиновлення. Мої батькам не слід було б так
турбуватися про те, що інші думають. Бог мав би мене
зупинити”. На цій стадії жінки можуть „застрягати” на тому, як
інші їх зранили, та звалювати вину за своє рішення аборту на
інших. Ця злість часто не знаходить вираження і може вести
до гіркоти, яка отруює інші сфери їхнього життя.
Депресія: Наступним кроком смутку може бути
депресія. Роль, яку відіграла жінка у смерті своєї дитини,
може
сповнювати
її
провиною,
соромом
та
самообвинуваченнями. На цій стадії часто можна спостерігати
деструктивну поведінку, як от наркотики та зловживання
алкоголем, чи схильність до самогубства. Ти можеш думати:
“Я повинна була слухатися своєї совісті, чи мені слід було
принаймні дати життя моїй дитині, чи мені слід було
витримати тиск інших навколо мене”. (Жінки, які виходять з
цієї стадії, вже більше не відчувають злість на себе. Вони
прийняли свою помилку і починають усвідомлювати Божу
любов та прощення).
Прийняття: Останньою сходинкою в смутку є
прийняття. На цій стадії жінки визнали свою власну
відповідальність, пробачили тим, хто їх скривдив, і прийняли
Господнє прощення. Вони часто хочуть поділитися з іншими,
що вони мають нове розуміння Божого плану для їхнього
життя. Вони прийняли цей процес смутку як частину
Господнього плану зцілення та відкривають радість,
зосереджуючись на пошуку Його волі у своєму житті. Багато
жінок потім допомагають іншим, самі працюючи
консультантами при кризовій вагітності.
Джерело: Forgiven and Set Free by Linda Cochrane,
Baker Book House. Лінда — дипломована медична сестра і
співзасновник PACE (Pos-Abortion Counseling and Education).
Copyright © 2007 by Lovematters.com
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Жінки, які зробили аборт

“Після першого аборту я впала в
глибоку депресію. В мені розвинувся дуже гнівний
характер; я стала дуже нестримною. Після другого
аборту я дійсно не помітила зміни. Після третього
я дійсно мала низьку самооцінку, а після
четвертого впала в безладні статеві стосунки та
самодеструктивну поведінку. Протягом років, з
кожним абортом я ставала все більше
депресивною і набирала все більше кілограмів”. –
Сесілія Гомез, Тустін, Каліфорнія.
“Вакуумний
апарат
був
увімкнений
спричинюячи
страшенний біль. Я була
налякана, це завдавало стільки
болю. Я хотіла верещати. Я
хотіла це зупинити. Я раптом
усвідомила, що всередині була дитина. Вони
вбивали мою дитину!” – Майкелен Дженкінс,
Каліфорнія
“Зростання та зрілість у стосунках з
Богом забрало біль від моїх
минулих гріхів. Христос єдиний є
Цілителем наших ран. Дуже
важливо проходити через процес
смутку за своєю дитиною, так як за
будь-ким, кого ти втратив через
смерть. Для тих, хто зробив багато абортів: твій
гріх не є важчим, ніж мій один аборт. Гріх є гріх.
Проси в Господа прощення і розкаюйся. Він їх
(гріхів) більше не бачитиме”. –
Дженіс Лернед, Мерсер, Пенсільванія
“Аборт був найбільшою, найтрагічнішою помилкою
в моєму житті. Якщо є що-небудь, що я можу
сказати чи зробити, щоб змінити пов’язану з
абортом долю жінки чи чоловіка, я зроблю це”. –
Карна Спінелла, Сіетл, Вашингтон
“Якщо ви абортували свою
дитину,
ця
дитина
переслідуватиме вас решту
вашого життя, тому що жодна
інша дитина не може замінити її.
Ваші
проблеми
збільшуватимуться,
а
не
зникатимуть.
Поговоріть
з
іншими, з тими, які робили аборти, і з тими, які не
вибрали аборту, які знайшли інший шлях
подарувати життя замість смерті своїм дітям.
Аборт це – хибно. Навіть якщо ви не вірите у це з
певністю, то хіба не розумніше залишатися на
боці життя? Аборт незворотний — якщо ти його
зробила, ти більше не маєш іншого вибору”. –
Маргарет Карсон, Медфорд, Орегон
“Мені сказали, що я “встигла”
в чудовий час, тому що це
була лише крихітна маса
тканин (4-6 тижнів). Хлопче,
як я себе обманювала! В
якому невігластві я була!” –
Ліза та Вілл Віндам, Торранс, Каліфорнія
“Два тижні після аборту в мене почалися пологи.
Похитуючись, я пішла до ванни. І там, у
присутності мого чоловіка, я народила частину
моєї дитини, яку упустив лікар. Це була голова
моєї дитини…”. “Я прокидатимусь посеред ночі,
думаючи, що я чула плач дитини. Я все ще маю
нічні кошмари, у яких я змушена дивитися, як мою
дитину переді мною роздирають на шматки. Я
просто потребую моєї дитини. Я постійно
прокидаюся, хотячи погодувати свою дитину,
потримати свою дитину. Лікар ніколи не казав
мені, що я буду щось такого переживати”. – Лорі
Нерад, колишня національний президент «Жінок,
експлуатованих абортом»

“Я знаю, що мільйони жінок по всій країні відчувають
стосовно аборту те саме, і я. Ми усі якось
усвідомлюємо глибоко всередині, що ми самі зробили
жахливе рішення, і жодна дзвінка фраза про вибір чи
права, чи заперечення біологічних та ембріональних
фактів ніколи не можуть стерти правду. Бо в тихі
хвилини самотності ми як матері інстинктивно
усвідомлюємо, що ми припинили
життя окремої людини, яка росла
всередині кожної з нас”. – Сьюзан
Карпентер-Мк-Міллан,
Пасадена,
Каліфорнія
“Аборт руйнує самоповагу
та гідність. Я купилася на ідею, що
аборт є просто справою вибору. Я
використовувала аборти, як контроль
за народжуваністю, аж поки не
зробила четвертий аборт. Всередині я
відчула, що такі вчинки неправильні. Я
бажала б, щоб мені дали більше інформації про
аборти, які я зробила. Якщо лише б одна людина
сказала мені: “Стар, те, що ти робиш, – неправильно”,
це могло б змінити долю мого життя”. – Стар
Паркер, Лос Анджелес, Каліфорнія
“Будь ласка, зрозумійте, що якщо ви абортуєте вашу
ненароджену дитину, то це не примусить її піти геть.
Твоя дитина буде в твоєму серці, поки ти не помреш.
Провина, сором, самотність після аборту — жахливі.
Якщо ти зробиш аборт, ти не зможеш повернутися і
змінити це.” – Ліза Буррофс, Буена Парк, Каліфорнія
ВЕБ-МАЙСТЕР ДОПОМАГАЄ ЖІНКАМ ТА
ДІТЯМ!
Чи ти зустрічав(-ла) веб-майстра,
який присвятив своє життя, щоб рятувати
мамів та дітей? Його ім’я о. Франк Павоне; його
служіння:
національний директор руху
Гламур
„Священики за життя” та член Папської ради у
справах сім’ї. Отець Павоне розробив чудову
веб-сторінку, щоб допомагати жінкам та
припинити аборти в суспільстві. Його блискучі,
виразні телешоу на New Yorker’s TV,
радіопрограми, статті, лекції і веб-сторінка
навчають та надихають людей по всьому світі.
Відвідайте, будь-ласка, його сайт:
www.priestforlife.org
Опитування про аборт
Коли журнал Гламур попросив читачів, які захищають
життя, надіслати свої думки про аборт, відгукнулось
3000 жінок. Багато з них були колись “про-чойс”, а 420
зробили колись аборт. У лютому 1994 Гламур
констатував, що “Фактично, усі ті, хто в минулому
робив аборти, сказали, що якщо б вони лише знали,
як сильно вони жалкуватимуть після аборту, то вони б
ніколи не погодилися на процедуру”.

“Зцілення після мого аборту…”

Ліза Буррофс
“Після моїх абортів (я
зробила два) я мала розбитий дух
та зруйновану самоповагу. Я була
емоційною руїною, аж поки не пішла
до консультанта з постабортного
синдрому, яка зрозуміла мій біль. Її
турботливе порадництво було чудовим. Вона розуміла
мій біль, тому що вона також зробила аборт. Її мудрі,
люблячі поради допомогли мені відновитися та
повернути напрям мого життя. Вона дала мені надію
та підняла на дусі. Зараз я допомагаю жінкам як
консультант з постабортного синдрому.
Якщо ти зробила аборт, я знаю твій біль. Будь ласка,
не чекай, як це робила я. Дзвони сьогодні і отримай
допомогу зараз же. Ти будеш задоволена, що ти
зробила це. Ти можеш знайти консультанта в своїй
місцевості подзвонивши за гарячими номерами.” –
Ліза Буррофс, Буена Парк, Каліфорнія

ЗНАМЕНИТОСТІ ГОВОРЯТЬ…
Поп-співачка є наймолодшою з 14-ти
дітей. Коли її мати дізналася, що вона вагітна вчотирнадцяте,
вона мало не збожеволіла. Але вона шукала поради у свого
пароха, який підбадьорив її не “іти проти
природи”. “Я завдячую моїм життям цьому
священикові”,- говорить Селін Діон. “Коли
моя мати подолала розчарування, вона не
витрачала намарно часу на жалість до себе
і любила мене так палко, як тільки можна
любити наймолодшу, останню дитину”.
Селін Діон Співачка

Ця шикарна французька модель, клієнтами якої є
такі топ-імена, як Лореаль та Аір Франсе, є активною
учасниця французької групи прав людини Le Treve de Dieu
(Господнє примирення). Ноелія дізналася, що моделі, які вона
знає, часто зазнавали тиску з боку своїх агенцій, щоб зробити
аборт, і вона була налякана цим.
«Модельний бізнес використовує жінок як предмети. Я
перебувала в оточенні інших моделей,
що зробили аборти і дістала від цього
огиду. Я використовувала своє тіло та
своє обличчя, щоби продавати
продукцію. Зараз я використовую їх,
щоб захищати ненароджених дітей від
споживацького суспільства, що знищує
дітей, які не є „бажаними”».
Ноелія Гарсія Модель

“Якщо ти завагітніла, не додавай проблем,
шукаючи аборту. Аборт нічого не вирішить. У
цій ситуації незрівнянно краще віддати
дитину на всиновлення, тому що так ти
зможеш допомогти подружній парі, яка не
може мати дітей”.
Дивись яскраве свідчення Лакіти перед
Конґресом США на www.LoveMatters.com
Лакіта Ґарт
Темношкіра
Міс Каліфорнія 1995

Гарячі лінії консультантів з
постабортного синдрому
чекають на твій дзвінок. В
Україні:
(03256) 4 04 37
(032) 240 18 02
(044) 452 11 20
(0432) 354442
(0432) 352073
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Як чоловіки почуваються
після аборту
У присутності 2200
студентів Байлорського
Університету я визнав
гріх: ”Двадцять років
тому я прийшов у цю
школу отримати
християнське виховання,
але я одержав вагітну
дівчину вже під час
першого року мого
навчання”.
Стів Артерберн
(засновник і голова “New Life Treatment Centers”,
програми християнського спрямування з
вирішення емоційних проблем, заснованої в
Лагуна Біч, Каліфорнія, США.
Автор багатьох статей і брошур, а також,14
книг.)
“Я думав, якщо моя дівчина
зробить аборт, то це полегшить
мені життя. Я помилився”.
Виступати в моїй alma mater було
великою честю. Коли я думав про те, як дати
виклик цим студентам, то було б набагато
привабливіше представити мої досягнення. Однак
я мав визнати те, ким я насправді був, і що я
зробив.
Двадцять років тому я допоміг моїй
дівчині заплатити за аборт. Моя безпосередня
реакція на її новину [що вона вагітна] була: це
незручність, яка має бути усунена. Я не
зупинився, щоб подумати, що я роблю. Я не взяв
до уваги, що у неї всередині було справжнє життя,
яке я допоміг створити. Я просто думав, що лікар
видалив якусь небажану тканину.
Багато років опісля я зрозумів правду. Я
егоїстично зруйнував людське життя, тому що не
хотів незручностей. Моє суворе пробудження було
“чоловічим постабортним синдромом” – потоком
відчуття провини, збентеження і заперечення, які
часто
слідують
за
абортом.
Звичайно
постабортний синдром асоціюють з матерями
абортованих дітей, але я є одним з тисяч
чоловіків, які також пройшли це тяжке
випробування. У моєму випадку результатом
стали 80 виразок у шлунку, кишечнику та товстій
кишці. Біль був нестерпним і ще погіршувався від
знання, що це результат мого таємного гріха.
Прийняття Божого прощення через Ісуса
Христа було чудом, якого я потребував. Через
деякий час внутрішні фізичні рубці зникли;
наступні дослідження показали, що від травми
нема сліду. Провина мого таємного гріха
зруйнувала моє здоров’я, однак Бог відновив його.
Невдовзі після того, як я виступав у
Байлорі, жінка, яка завагітніла від мене більш як
два десятиріччя тому, зателефонувала мені. Вона
чула про мою промову. Мені було приємно
дізнатися, що вона також пережила Боже зцілення
від того жахливого вчинку. У неї була лише одна
пропозиція:
”Наступного
разу,
як
ти
розказуватимеш нашу історію, будь чеснішим
щодо того, що насправді сталося. Ти не тільки
допоміг заплатити за аборт; ти натиснув на мене,
щоб я його зробила”.
Це була правда. Вона ніколи не хотіла
його робити, вона хотіла зберегти дитину. Моя
настійливість врешті змусила її зробити те, чого
вона не хотіла робити. Я зустрівся з собою –
таким, яким я насправді був: боягузом, який
пограбував когось задля полегшення власного
життя.
Дослідження
показують,
що
найвизначальнішим фактором у рішенні жінки
зробити аборт є відсутність підтримки чоловіка,
щоб зберегти дитину. Хоча й боляче було це чути,
однак я був радий, що ця подруга з минулих років
мала відвагу протистояти мені.

Душевно-болісна
історія однієї пари
Маргарет і Курт Беркі
Щасливо одружені після болючого минулого
Маргарет і Курт Беркі зустрічалися в коледжі
три місяці і Маргарет завагітніла. Вони вирішили
зробити аборт і за 300$ їхня “проблема” була усунена.
Незабаром після цього Курт прийняв рішення, яке
змінило все життя – віддати своє життя Ісусові, і
залишався стриманим протягом наступних трьох
років, аж поки не одружився з Маргарет.
Курт говорить: “Того дня, коли я і Маргарет
прийшли до “Міжнародної федерації планування сім’ї”
– IPPF1 – (у якій більш як 95 % їхнього “планування
сім’ї” становлять аборти), там не було нікого, хто б
сказав нам, що Маргарет може бути назавжди
ушкодженою від цієї “процедури” або, що плід у її лоні
має серце, яке б’ється, і може відчувати біль. Там був
лише приймальний, який сказав: “Внесіть плату для
IPPF”. Отож, я заплатив йому 300 $, щоб стерти моє
ще не бачене дитя з цього світу. Кров цього гріха є на
наших руках”.
Маргарет каже: “Після аборту мене
переслідували думки: якого віку була б моя дитина, як
би вона виглядала, чи простила б вона мене? Я мала
ненависть на себе за те, що була слабкою,... гнів на
мого хлопця за те, що він не виявився світлим
лицарем. Я бажала, щоб він сказав: “Все буде добре,
я люблю тебе і буду любити цю дитину, разом ми
справимось”. Часто я істерично кричала і мої руки
жахливо болять від агонії обійняти цю дитину. Я
обіймаю іграшкового ведмедика, щоб тільки мати
щось в руках”.

Мій брат-близнюк був
абортований
Сара Сміт

Сара Сміт зі своєю мамою Бетті .
Сара простила мамі спробу абортувати її у 1970
році.
У 1970 році моя мама була вагітна мною і
моїм братом-близнюком, але вона вирішила зробити
аборт. Перед абортом ми двоє були в маминій утробі
– живі і охочі до життя. Ніхто не знав, що вона носила
двійнят.
Страшно подумати, що мене мало не вбили,
коли мама робила аборт дилатацією і вишкрібанням,
але якось, в чудесний спосіб, я вижила! Моєму брату
так не пощастило. Ендрю був абортований і ми
втратили його назавжди.
Моя мама глибоко розкаюється за цей аборт.
Я знаю, біль є нестерпним для неї тоді, коли вона
дивиться на мене і знає, що абортувала мого брата.
Мама каже, що захисна рука Всесильного Бога
зберегла моє життя..., що Божа рука покрила і
заховала мене в її лоні, вберегла від скальпеля
смерті.
Сьогодні я є студенткою підготовчого курсу
медицини і промовцем „Руху за життя” в
загальнонаціональному масштабі. Я дякую Богові за
те, що я вціліла від аборту, але біль у всіх членів моєї
родини продовжується. В пам’ять про мого брата
Ендрю ми зробили надмогильну плиту. Будь ласка,
поділіться нашою історією
з іншими, щоб трагедія
аборту перестала ранити
дітей і сім’ї. Кожен повинен
знати правду про аборти.

Ви є батьком абортованої дитини?
Чоловіки повсюдно повідомляють, що аборт власної
дитини – це жахливий і розпачливий досвід, незалежно від
того, чи вони були проти аборту, чи підтримували його. Після
аборту багато чоловіків відчувають злість, вину і безсилля.
Численні впадають в депресію або ж стають схильними до
самогубства.
Багато чоловіків думають, що коли вони абортують
свою дитину, то вирішать проблему. Пізніше вони
усвідомлюють, що це була найбільша помилка, яку вони не
можуть забути.
Один чоловік зізнався, що він був алкоголіком і
вчинив різноманітні злочини, за що відбув термін у в’язниці,
однак він сказав, що найгіршою річчю, яку він зробив, було
заохочення його дівчини до аборту.
Бог дав кожному з нас совість, яка допомагає нам
розрізняти добро і зло. І коли ми чинимо зло, наше сумління
сіпає нас, аж поки ми не розкаємось і не відшкодуємо. Наш
Господь є люблячим Батьком, який хоче простити нам всі
наші гріхи – немає значення, якими непростимими вони
видаються. Він простить навіть гріх аборту, якщо ви
розкаєтесь, попросите у Нього прощення і зробите постанову
ніколи більше цього не робити.
Допомога доступна вже тут. Добрі дорадники
чекають на ваші телефонні дзвінки. Вони розуміють біль,
смуток і відчуття провини після аборту та хочуть допомогти
вам почати процес зцілення.

Щоб одержати більше інформації, дзвоніть:
Порадня для родин
тел.: (032) 240 18 02, (032) 240 18 10
Карітас України, о. Андрій Нагірняк
Благодійний фонд „За гідність людини”
тел.: (044) 452 11 20
“Після рішення зробити аборт
життя ніколи не буде вільним від проблем і
болю, які слідують за ним. Справлятися з
цим важко і це може мати негативні
наслідки у ваших майбутніх відносинах з
жінками і дітьми” – Рон Столтенберг
“Не робіть цього! Чоловік несе відповідальність за
свої дії та їх наслідки. Він повинен підтримувати,
старатись зберегти життя дитини і працювати в цьому
напрямку –
скільки б це не
коштувало,
включаючи
фінансову
підтримку
дитини і
допомогу матері.”
– Нельс
Самюельсон
Нельс Семюельсон зі своєю дружиною Діаною та трирічними
сином Міхаелем
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.Суперзірка
професійного
американського футболу, команда
Вашінґтон Редскінз: „Подивися в
дзеркало. Якщо ти цінуєш своє життя і
ту нагоду жити, яка тобі дарована, ти
повинна так само ставитись і до кожної
дитини у твоєму лоні. Виноси цю
дитину (повний термін вагітності), як
твоя мама виносила тебе”. – Даррел Даррел Ґрін
Ґрін
Дарре
Гурт “Newsboys” . Ця популярна євангелізаційна рок-група недавно отримала золоту нагороду за
свій альбом „Take Me To Your Leader”:
„Не доповнюй одного невдалого випадку ще одним – жахливим і трагічним. Ти людина, і якщо ти
вагітна, ти носиш [в утробі] іншу людину, за яку ти відповідальна. Зроби правильний вибір”.
Примітка: Двоє з Newsboys після народження були віддані їхніми матерями на всиновлення і
вони вдячні, що не були абортовані.

Мільйон пар хочуть всиновити дитину

Тім та Емі
Гольшер
Сан Дієґо,
Каліфорнія

Стів, Тіна, Емілі та
чотириногий друг

Ларі, Андреа та Ян
Мічінок Лагуна
Ніґуель, Каліфорнія

Тім та Емі: „Ми бажаємо всиновити дитину, тому що ми дуже сильно любимо
дітей, а самі не можемо їх мати. Ми щасливі і у шлюбі вже більш як п’ять років і
хочемо дарувати дитині сповнене любові і підтримки середовище”.
Ларі та Андреа: „Ми одружені з 1986 року і вісім років ми старалися природно
зачати дитину, але безуспішно. Через деякий час ми всиновили Яна. Він був
мрією, яка здійснилась. Тепер ми бажаємо всиновити ще одну дитину і
подаруємо їй наш дім любові, де Бог і сім’я є дуже важливі”.
Стів і Тіна: „Ми обидвоє віримо, що найбільш важливими в нашому житті є діти,
з якими ми можемо ділитись своєю любов’ю. У 1994 році ми були благословенні
рішенням удочерити Емілію... і не можемо дочекатися, щоб зробити це знову”.

Щороку більш ніж мільйон подружніх пар хочуть
всиновити дитину. Однак лише приблизно 50 000
дітей
віддають
щороку
на
всиновлення
(інформація
від
Національної
Ради
по
Всиновленню). Це означає, що кожного року
950000 пар не можуть всиновити дитину, щоб
поділитися з нею своїм життям і любов’ю. Цим
людям дуже сумно дізнаватися, що кожного року
близько
400000
дівчат-підлітків
вирішують
абортувати своїх дітей.
Якщо у вас непланована вагітність, будь-ласка:
віддайте свою дитину на всиновлення. Віддаючи
її одній з цих пар, ви зробите один з найщедріших
і найкоштовніших подарунків, який ви коли-небудь
зможете комусь дати.
Ви можете дізнатись про подружні пари, які
хочуть
всиновити
дитину,
на
сайті
www.adoption.com

Рішення віддати дитину на всиновлення
історія однієї мами

Ліза віддала свою дитину на всиновлення
.
Це був початок мого першого року у вищій школі1. Я
збуджено очікувала наступного року дайвінгу, гімнастики і треку, але
це збудження швидко прийшло до кінця, коли я зрозуміла, що вагітна.
Коли вагітність підтвердилась, мої думки почали розбігатись.
Недостатньо сказати, що я боялась – я була жахливо налякана! У
мене ніколи не було думки зробити аборт. Я б не змогла жити,
усвідомлюючи, що я відповідальна за відібрання життя у своєї дитини
– за смерть через мої дії.
Мої перші інстинкти говорили мені, що я повинна сама
виховати свою дитину. Я знала, що змогла б любити і турбуватись
про неї, але коли я перестала думати про себе і подумала про те, що
було б найкращим для моєї дитини, я зрозуміла, що всиновлення –
найкраще рішення. Мені тоді було 16.
Процедура всиновлення, яку я вибрала, не є вашим планом
на щодень. Я вибрала незалежне відкрите всиновлення. Завдяки
цьому процесові я могла вибирати між майбутніми прийомними
батьками. У мене був час встановити особистий зв’язок з ними, а
також розвинути міцні дружні відносини. Чим більше я їх пізнавала,
тим більше я хотіла, щоб моя дитина була саме з ними. Вони мали
так багато любові і безпеки, яку пропонували моїй дитині. Вони були
зі мною в лікарні, коли мій син народився. Їхня відеокамера не
виключалась.
Я буду завжди пам’ятати тих три дні, які я провела з моїм
сином в лікарні!
Віддати його їм було зовсім непросто, але я знала у своєму
серці, що це було правильне рішення для нас обох.
Багато сліз було пролито протягом дев’яти місяців та часу
перебування в лікарні, але це були сльози не тільки журби. Я дуже
сильно скучаю за своїм сином, думаю про нього щодня і усмішка
з’являється у мене на обличчі. Я дякую Богові, що Він попровадив
мене до цих двох особливих людей, які стали прийомними батьками
моїй дитині.
Від дня народження мого сина пройшло вже кілька років.
Зараз він має ще названу сестру. Я спілкуюся з сім’єю через листи і
фотографії. Не можу пояснити почуття гордості і задоволення, які я
відчуваю, коли бачу усмішку на його обличчі.
Відмова від сина була найважчим рішенням, яке я колинебудь приймала, але я впевнена, що це був правильний вибір. У
лікарні я одержала поштівку, на якій було написано: „Деякі люди
приходять в наше життя, залишають сліди у наших серцях, і ми вже
ніколи не будемо тими самими”. Це – щира правда!

Дорогий Боже…
Дякую Тобі за мою сім’ю і чудовий дар життя. Прошу
захисти матерів, дітей і сім’ї від абортів. Будь-ласка,
допоможи мені дізнатися, як допомогти найменшим
Твоїм братам і сестрам. Амінь.
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Секрети
індустрії абортів
Інтерв’ю з Керол Еверет, колишньої
директорки центру абортів
Керол Еверет працювала в індустрії
абортів у Даласі, в штаті Техасі, з
1977 до 1983 року. Як директорка
чотирьох центрів і власниця , Керол
займалася щоденною діяльністю
центрів. Керол сама зробила аборт
невдовзі після його легалізації в
1973 році, а тепер виступає проти
того, свідком чого вона стала в абортивній індустрії:
П: Найголовніший чинник, що рухає індустрією абортів?
В: Гроші. Це дуже прибутковий бізнес. Він є найбільшою
неконтрольованою індустрією в нашій країні. Завдяки
їхній прибутковості більшість клінік організовані як
мережевий бізнес.
П: Як саме обманюють жінку?
В: Кожна жінка має два запитання: «Чи це є дитиною?» і
«Чи буде боляче?» Акушер, що робить аборт, змушений
відповідати: «Ні». Він повинен брехати, для того щоб
жінка дала згоду, а клініка – отримала прибуток. Жінкам
говорили, що ми маємо справу з «продуктом зачаття»
або «згустком тканин». Їм говорили, що вони відчують
незначні спазми, тоді як насправді аборт є страшенно
болючим.
П: Які консультації пропонували в клініках?
В: Ми не надавали консультацій. Ми продавали аборти.
П: Як ви позбувалися абортованих дітей?
В: Ми змивали їх у каналізацію. Деякі м’язові структури
дво- або трисеместрових малят настільки міцні, що не
хотіли розпадатися, тому малят викидали в контейнери
для сміття.
П: Аборт вважається «безпечною» процедурою. Чи були
ви свідками якихось ускладнень?
В: За останні 18 місяців моєї роботи ми виконували
понад 500 абортів щомісяця і вбивали або калічили одну
жінку із 500. Поширеними ускладненнями є перфорація
чи розриви матки. Багато з таких випадків закінчуються
видаленням матки.
Лікар може порізати чи ушкодити сечовивідні шляхи, що
потім вимагає хірургічного втручання. Одним з
ускладнень, яке не розголошують, є колостомія
(виведення кишки назовні через черевну стінку), як
наслідок проривання матки і витягування кишки через
піхву лікарем. Деякі з цих наслідків можна усунути, але
деякі жінки змушені миритися з колостомією решту свого
життя.
П: Чому ви покинули абортивний бізнес?
В: Дві речі почали діяти одночасно. Я пережила глибоке
релігійне перетворення – навернення. В момент, коли в
мене з’явилися сумніви, даласька телевізійна станція
показала викривальну програму про аборти, які
проводилися у моїй клініці на невагітних жінках – усе за
гроші! Я нарешті усвідомила: «Ми не допомагали жінкам,
ми руйнували їх – і їхніх дітей.» На цей момент моє
навернення було звершеним і я знала, що не лише
повинна перестати займатися абортами, але й
поширювати правду.

Засновниця МФПС : расистка?

Чи знаєте ви, що МФПС розташовує велику
кількість своїх абортивно-протизаплідних центрів у
районах, де мешкають національні меншини, і там вони
абортують величезну кількість їхніх дітей? І чи відомо
вам, що Марґарет Занґер, багата засновниця МФПС ,
була прихильницею євгеніки і вірила у вищість білої
раси? Чорношкірий пастор, преподобний Джоні Гантер,
говорить: «У 1939 році Марґарет Занґер започаткувала
«Негритянський проект» для знищення тих, кого вона
називала «людськими бур’янами»». Більше деталей ви
зайдете на веб-сторінці www.all.org. Клацніть на «Site
Index», а далі у вікні «Search Our Site» надрукуйте ім’я
Марґарет Занґер (Margaret Sanger), що видасть вам
десятки її расистських цитат про меншини.

Що таке Міжнародна федерація
планування сім’ї?

Обережно: Міжнародна федерація
планування сім’ї (МФПС, по англійськи IPPF –
International Planned Parenthood Federation) скаже
вам, що регулювання народжуваності зменшує
кількість абортів, але факти говорять протилежне.
Контроль народжуваності зазнає великої невдачі.
Навіть веб-сторінка Інституту Алана Ґуттмахера,
який пропагує регулювання народжуваності,
повідомляє, що «58% жінок, які зробили аборти у
1995 році, використовували протизаплідний метод
у той місяць, коли завагітніли».
МФПС
розхвалює
програми
сексуальної освіти, але ці програми не
допомагають дітям, а шкодять їм. Дослідження
самого МФПС показали, що програми сексуальної
освіти привели до зростання рівня сексуальної
активності серед підлітків на 50 відсотків1.
І чи відомо вам, що МФПС керує
найбільшою сіткою абортивних центрів у Америці?
Так і є, МФПС продає аборти – прибутковий
запасний варіант на випадок, коли підведуть
протизаплідні засоби. Щороку аборти МФПС
складають 10 відсотків абортованих дітей в усій
Америці. У щорічному звіті за 1997-198 рік МФПС
визнає, що в 1997 році виконало 165 174 абортів2.
МФПС також обманливо подає себе як
«приватно фінансовану» організацію. Проте лише
в 1997 році МФПС отримало 165 мільйонів доларів
податкових коштів США3.

Яким чином «Роу» хоче відмінити
«Роу проти Вейда»

Відома під іменем «Джейн Роу», Норма
МкКорві була позивачем у ганебному процесі
Верховного суду «Роу проти Вейда», що
легалізував аборти. Бідна, вагітна і доведена до
відчаю, Норма МкКорві потрапила в руки двох
молодих амбітних юристів. Вони шукали позивача,
з яким могли б кинути виклик законодавству штату
Техас, яке забороняло аборти, і Норма
підписалася. Не здогадувалася вона тоді, що
одного дня через цей свій підпис стане
національним символом легалізації абортів.
Через двадцять років, і далі твердо
переконана в необхідності абортів, Норма почала
працювати в техаському центрі абортів. Тоді, 31
березня 1995 року група, що виступає проти
абортів, Operation Rescue («Операція порятунок»)
відкрила поруч свій офіс. Невдовзі Норма
потоваришувала з директором ОП і семирічною
дочкою волонтера організації. Їхня любов і дружба
вплинула на Норму, і згодом та повністю змінила
свій погляд на аборти.
Сьогодні Норма присвятила своє життя
публічним виступам проти абортів і зараз працює
над тим, щоб відмінити рішення процесу «Роу
проти Вейда». Свідчення Норми – з усіма
вражаючими одкровеннями – можна прочитати в її
книжці, виданій у 1998 році, Won By Love
(„Переможена любов’ю”). За детальнішою
інформацією про навернення Норми та її досвід
праці в центрі абортів, дивіться www.roenomore.org

Говорять колишні акушеригінекологи, які робили аборти
«Я хочу, щоб широкий загал знав те, що
знають лікарі, – це особа, це дитина. Це
не є якимось згустком тканин...»

Ентоні Леватіно,
доктор медицини Колишній аборціоніст

«Нам казали знайти слабке місце жінки і
діяти на нього. Жінкам ніколи не показували
ніяких альтернатив. Їм говорили, скільки
проблем приносить народження дитини».
Дебра Генрі
Колишній консультант з абортів

«Зображення дитини на УЗД непокоїло
мене більше за все інше. Працівникам
це було важко витримувати. Жінкам,
яким робили аборти, ніколи не
дозволяли бачити ультразвукового
зображення дитини».
Джозеф Рандал,
доктор медицини Колишній аборціоніст

«Моє серце зробилося нечутливим до
того, що я був убивцею, але дитина, яка
лежала в холодному лотку, дозволила
мені зрозуміти, чим є насправді аборт».
Девід Брювер,
доктор медицини.Колишній аборціоніст

«Я вбивця. Я відбирав життя у невинних дітей і
виривав їх із материнських лон за допомогою потужної
вакуумної машини».
МкАртур Гіл, доктор медицини Колишній аборціоніст

«Вони брешуть вам, коли кажуть, що
допомагають жінкам, тому що насправді не допомагають.
Вони роблять це заради грошей».
Ніта Вітен Колишній консультант з абортів

1

Louis Harris and Associates, American Teens
Speak: Sex, Myths, TV and Birth Control, New York:
Planned Parenthood Federation of America, 1986, p.
19
2 Planned Parenthood of America’s 1997-1998 Annual
Report
3 Ibid

Джерело: відео “Meet the Abortion Providers” на сайті
www.prolifeaction.org
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Як знизити шанси розлучення
на 1000 %

Д-р Дженет Сміт,
Ph.D. виявляє небезпеки
протизаплідних засобів
й допомагає знизити
шанси розлучитися на
1000 відсотків.

Якщо ви подібні на більшість
підлітків і молодих людей, ви,
мабуть, з радістю сподіваєтеся
одружитися і створити сім’ю –
можливо, впродовж найближчих
кількох років. Водночас, вас може
розхолоджувати
нинішнє
різке
зростання рівня розлучень.
Можливо, ви були свідками
тих руйнівних страждань, що їх
здатне спричинити розлучення, і не
лише подружнім парам, але і їхнім
дітям. І, оскільки близько 50 відсотків
шлюбів закінчуються розлученнями,
немає гарантії, що цього не
трапиться з вами. Чи є?
Спеціаліст зі шлюбів Д-р
Дженет Сміт говорить, що ви
зможете
майже
напевно
гарантувати для себе успішний,
тривалий шлюб, не загрожений
розлученням і невірністю. І ті, хто
притримуються її «Формули успіху в
шлюбі», відкривають для себе, що
вона має рацію.
Якщо
ви
у
майбутнім
подружжі будете притримуватися її
формули, ви зможете знизити свої
шанси розлучитися на 1000 відсотків
– від 50 відсотків до менше 5-и!
Один з ключів до формули
чотиризначного успіху від Д-р Сміт є
практика Природного Планування
Сім’ї (ППС). Хочете вірте, хочете ні,
але рівень розлучень для тих, які
практикують ППС, є лише від 2 до 4
відсотків! І Ліга «Подружжя для
Подружжя»,
яка
виступає
за
використання ППС, повідомляє, що
серед їхніх 1200 консультантів, усі з
яких використовують і навчають
ППС, рівень розлучень вражаюче
низький – 1,3 відсотків!
Все це дуже далеке від рівня
розлучень у 50 %, які стали нормою
за останні роки. Згідно з демографом
зі
Стенфордського
університету
Робертом Мікаельсом, поширене
використання штучної контрацепції є
однією з ключових причин такого
різкого зростання рівня розлучень.

Чому ППС є настільки
ефективним
«приборкувачем
розлучень»? По-перше, коли
використовуються протизаплідні
засоби, багато жінок відчувають
себе «сексуальними об’єктами».
Окрім
того,
приймаючи
протизаплідні пігулки, деякі жінки
стають
дратівливими
і
депресивними,
а
також
набирають вагу і втрачають
сексуальне
бажання.
Такі
проблеми
приводять
до
напруження навіть у найкращих
шлюбах.
З іншого боку, успішне
використання
ППС
вимагає
багато любові, уваги, турботи,
поваги і понад усе – спілкування.
Це неминуче веде до довших,
щасливіших,
успішніших
шлюбів.Звичайно, багато пар
плутають ППС з так званим
«Методом ритмів». Але ці два
методи дуже відрізняються. ППС
використовує
досягнення
медичної науки, які дозволяють
жінкам точно визначити, коли
вони є плідними, а коли ні. Якщо
ви притримуєтеся системи, ваші
шанси завагітніти є дуже малими.
Статистика свідчить, що ППС
настільки
ж
надійне,
як
протизаплідні пігулки. Фактично,
згідно зі звітом British Medical
Journal,
ППС
–
це
найефективніший
метод
планування сім’ї!
Більше того, ППС на 100
відсотків природне і не має
жодного із руйнівних наслідків
пігулок.

Попрощайтеся з
розлученням
Рівень розлучень лише
1,3 відсотка
Нещодавнє
дослідження
1200 подружніх пар, які є
кваліфікованими
інструкторами
Природного
Планування
Сім’ї
(ППС),
виявило: рівень розлучень
серед них лише 1,3 відсотка.
Щоб дізнатися більше про
ППС,
зайдіть
на
сайт
www.ccli.org або подзвоніть
001-513-471-2000 (а в Україні:
032-240 94 98) і замовте
безкоштовну брошуру.

Тeл. 043-2354442
Тeл. 0432-352073

Чи протизаплідні засоби спричиняють аборти?
Якщо ви приймаєте протизаплідні пігулки,
носите ВМЗ (спіраль), зробили ін’єкцію депо-провера або
вживили норплант, ця стаття може вас здивувати.
Більшість жінок не усвідомлюють, що ці «протизаплідні
засоби» спричиняють щороку мільйони хімічних абортів на
ранніх стадіях вагітності.
Прорив овуляції
Наукові дослідження показують, що багато
жінок мають «прорив овуляції» в період використання
пігулок чи інших хімічних «протизаплідних засобів». Це
означає, що якщо ви приймаєте ці «протизаплідні засоби»,
ваші яйники все таки продукують яйцеклітини. Д-р
Рональд Чез, акушер-гінеколог, штатний співробітник
Медичної школи Університету Південної Флориди і
колишній науковець Національних інститутів здоров’я,
публічно оголосив, що сучасні протизаплідні пігулки, які
мають менші дози естрогену, дозволяють овуляції (виходу
яйцеклітини) відбутися у майже 50 відсотках випадків1.
Отож, якщо ваші яйники вивільняють
яйцеклітини, ви можете потенційно завагітніти – навіть,
якщо ви приймаєте пігулки! Але якщо ви використовуєте
котрісь із цих «протизаплідних засобів», ви, імовірно,
ніколи не знатимете про свою вагітність, тому що хімікати
створюють несприятливе середовище в лоні, яке зазвичай
не дозволяє дитині імплантуватися в стінку вашої матки. І
тому, позбавлене джерела поживних речовин, ваше
немовлятко помре від голоду за тиждень після зачаття.
Лікарі
підтверджують,
викликають аборти

що

пігулки

Щоб допомогти вам зрозуміти, як пігулки
викликають ранні аборти, медичний дослідник Ренді
Алкорн нещодавно написав брошуру Does the Birth Control
Pill Cause Abortions (Чи спричиняють протизаплідні пігулки
аборти?). Десять поважних лікарів підтримали
дослідження Алкорна і його нову брошуру на 88 сторінок.
Ось що вони говорять:
«Я з болем погоджуюся, що протизаплідні
пігулки справді спричинюють аборти.»
- Беверлі А. МкМілан, доктор медицини,
акушер-гінеколог
«Використовуючи всі матеріали від медичних
підручників і фармацевтичних довідників до тверджень
самих виробників протизаплідних пігулок, ця книжка
доводить, поза всякими сумнівами, абортивну дію
пігулок».
- Пол Л. Геєс, доктор медицини, член ради
Американського коледжу акушерів-гінекологів.
Ще один доказ міститься на додатку, який
виробники додають до пігулок. Додатки звичайно
говорять, що пігулки також діють на «попередження
імплантації» заплідненої яйцеклітини (маленької дитини).
Це означає ранній аборт.
Вам потрібні всі факти?
Щоб зрозуміти, як насправді впливають
пігулки, замовте брошуру Ренді Алкорна Does the Birth
Control Pill Cause Abortions. Цю легку для читання брошуру
на 88 сторінках надішлють вам, якщо ви вишлете 3 долари
на адресу:
Randy Alcorn, E.P.M.
Birth Control Pill Booklet
2229 East Burnside
Gresham, Oregon 97030
Попередньо ознайомитися з брошурою можна за Інтернетадресою www.epm.org, або подзвонити Ренді Алкорну
(503)663-6481
1

Sterns, David, M.D., Sterns, Gina, R.N., B.S.N., Yaksich,
Pamela, “Gambling with Life, How the I.U.D. and ‘The Pill’
Work” (www.vitalsignsministries.org)
Заувага: The Couple to Couple League подає прекрасне
дослідження про пігулки і хімічні аборти на ранніх стадіях
на Iнтернеті www.ccli.org
Copyright © 2007 by Lovematters.com
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Рішення «Роу проти Вейда»
базувалося
на
брехні:
колишні лідери «про чойс»
працюють для заборони
абортів

Сандра Кано, д-р Бернард Натансон та Норма Мк’Корві
працюють тепер разом, щоб змінити рішення суду «Роу
проти Вейда» та позбавити законної сили легалізацію
абортів.

Чоловік, який винайшов «про
чойс», тепер – за життя!
Дж. Т. Фінн:

Д-р Бернард Натансон був одним із
перших засновників Національної ліги
здійснення
абортивних
та
репродуктивних прав (NARAL) – групи,
що виступає за аборти та витрачає на кожних виборах
десятки мільйонів доларів, аби заблокувати закони та
суддів, які захищають життя. Під керівництвом д-ра
Натансона було здійснено більш ніж 60 000 абортів; він
був однією з рушійних сил у легалізації абортів за
бажанням жінки на початку 1970-х рр. – рішенні «Роу
проти Вейда».
Він винайшов також багато гасел, якими
проабортний рух користується й досі: «про чойс» («за
вибір»), «репродуктивні права», «свобода вибору» та
«право жінки вибирати».
Натансон визнає, що він брехав про кількість
жінок, які померли від нелегальних абортів, щоб здобути
прихильність суду до рішення на користь абортів:
«Статистика, яку ми щорічно подавали американському
суспільству, яку ми фабрикували стосовно кількості
жінок, померлих від нелегальних абортів – всі ці дані
були чистими вигадками, і залишаються ними
досьогодні. Ми говорили про 5 000 – 10 000 смертей
жінок внаслідок нелегальних абортів щорічно. Я визнаю,
що я знав, що ці цифри були цілковито неправдивими».
Побачити – повірити
Однак наприкінці 1970-х його настанова почала поволі
мінятися. Завдяки технології ультразвуку Натансон
вперше побачив, що насправді діється з ненародженою
дитиною під час аборту. У своїй книжці «Рука Господня»
він згадує: «Це вперше, що я замислився: а що ж ми
насправді робимо у клініці? Ультразвук відкрив новий
світ. Вперше ми змогли дійсно бачити плід людини,
вимірювати
його,
спостерігати
його,
дійсно:
прив’язуватися до нього та любити його. Я почав це
робити».
Він цитував дослідження з New England
Journal of Medicine («Медичний журнал Нової Англії»),
яке показало, що після того, як жінкам показали
ультразвукове зображення їхніх дітей, то з десяти жінок,
які прийшли в абортну клініку з метою вбити свою
дитину, лише одна здійснила аборт.
У 1984 р. він переконав свого друга, який все
ще робив аборти, записувати на відео УЗД жінок під час
аборту. Його друг був «так вражений, що він більше
ніколи не зробив жодного аборту». Натансон згадує: «Я,
хоча й вже п’ять років не робив абортів, внаслідок
побаченого пережив потрясіння до самої глибини моєї
душі. Запис був вражаючим».
Він почав показувати ці відео по всій країні. Із
записів, які показують, що насправді стається з дитиною
під час аборту, Натансон створив фільм «Німий крик».
«Всі встали на вуха, тому що «Німий крик» становив
надзвичайну загрозу проабортним колам... Вперше ми
мали технологію, а вони не мали нічого».
Зараз д-р Натансон
разом з Нормою Мк’Корві,
Сандрою Кано та Центром
Відновлення Америки працює
над спростуванням рішення
«Роу проти Вейда».
рука дитини, 7 тижнів після зачаття.

дитина у материнському
лоні, 20 тижнів після зачаття.
Д-р Бернард Натансон був співзасновником
NARAL – однієї з найбільших проабортних
організацій в Америці. Він також придумав вираз
«про чойс» («за вибір»). Норма Мк’Корві – особа,
яка ховалася за псевдонімом «Роу» в процесі «Роу
проти Вейда», внаслідок якого Верховний суд
США легалізував аборти 22 січня 1973 р. Сандра
Кано – це «Доу» у процесі «Доу проти Болтона»,
1973 р. Сьогодні ці три особи є захисниками
життя і разом працюють для того, щоб
законодавчо заборонити аборти та скасувати
рішення «Роу проти Вейда».
:
Жінка за лаштунками «Роу проти
Вейда»
Норма Мк’Корві
Норма Мк’Корві була «Роу» в
процесі Верховного суду «Роу
проти Вейда», що легалізував
аборти за бажанням жінки. Іронія
полягає в тому, що Норма Мк’Корві ніколи не
зробила аборту. Її історія починається у 1969 р.,
коли вона завагітніла і опинилася на вулиці. У
відчаї вона хотіла зробити аборт, але не могла: в її
родинному штаті Тексасі діяли суворі закони, які
захищали життя. «Допомогти» їй взялася Сара
Веддінґтон – молода амбітна адвокатка, яка
використала випадок Норми для власних
політичних цілей.
Брехня про зґвалтування
Щоб здобути симпатію, Норма говорила, що її
зґвалтували. «На початку 70-х суспільство не
схвалювало абортів, але у випадках зґвалтування
аборт здавався прийнятнішим. Отож, хоча я й не
була зґвалтована, то думала, що коли так
казатиму, то здобуду більшу суспільну підтримку»,
– пояснює вона у своїй книжці «Переможена
Любов’ю». «Це означає, що абортний судовий
процес, що відмінив усі державні закони, які
захищали ненароджених, був базований на
брехні». Врешті, справу «Роу проти Вейда»
розглянув Верховний суд США і 22 січня 1973 р.
відмінив закони, які забороняли аборт, не лише у
Тексасі, а й у всіх 50 штатах.
Роу змінюється
Двадцять п’ять років опісля Норма пережила
дивовижне навернення. Тепер вона лідер Руху за
життя, виступає проти абортів та працює для
скасування рішення «Роу проти Вейда»,
співпрацюючи з організаціями Operation Outcry
(Операція Протест), Center for Reclaiming America:
(Центр відновлення Америки), та Texas Justice
Foundation (Тексаська фундація справедливості).
Вони хочуть зібрати мільйон письмових
заприсяжених свідчень від жінок про те, як їх
зранили аборти.
«Ми хочемо надіслати ці петиції у
Верховний суд, аби показати суддям, як жінки
зруйновані та покалічені абортами... Ми хочемо
скасувати рішення „Роу проти Вейда”: це вчинило б
сповненим усе моє життя», – каже Норма.
Аборт «частковим народженням» – один із
найогидніших видів аборту: при пологах дитину
обертають ніжками, так що її тіло звисає назовні,
а голова ще залишається в родових шляхах
жінки. Тоді ножицями пробивають в потилиці
дитини дірку, вставляють патрубок і
висмоктують мозок вакуумним апаратом. Після
цього мозок як сировина йде на фармакологічну
чи косметичну переробку.

*

«Доу» легалізувала пізні аборти
протягом усіх 9 місяців вагітності
Сандра Кано
Сандра Кано – це «Мері Доу» з процесу
Верховного суду «Доу проти Болтона»,
1973 р., що супроводив процес «Роу
проти Вейда». Ім’я Кано було використане
проти її волі адвокаткою Марґі Піттс Гайнс, аби
легалізувати пізні аборти. Гайнс вчинила явне
шахрайство, підсунувши Сандрі Кано на підпис
проабортний документ, коли та підписувала інші папери з
метою відзискати право опіки над своїми дітьми.
Сандра Кано ніколи не хотіла зробити аборт,
ніколи його не зробила та не вірила в його правомірність,
однак тільки її ім’я називають серед позивачів масового
судового процесу, відомого під назвою «Доу проти
Болтона». В контексті аборту цей процес дав визначення
«здоров’я» матері як таке, що бере до уваги «всі фактори
– фізичний, емоційний, психологічний, сімейний, а також
вік жінки – важливі для доброго самопочуття пацієнтки».
Через таке широке визначення «здоров’я» Верховний суд
дозволив аборт за бажанням жінки – включно з абортами
«частковим народженням»* – протягом усіх 9 місяців
вагітності, через яке-небудь із згаданих показань
означеного таким чином «здоров’я».
Адаптовано зі статтей Ґреґа Говдлі з «Центру
відновлення
Америки».
Адреса
в
мережі:
www.reclaimamerica.org
Відвідай веб сторінки Норми Мк’Корві: www.roenomore.org
та www.operationoutcry.org
Також дивись сайт: www.abortionfacts.com
Фотографії ненароджених дітей ласкаво надані
Інститутом з питань життя (Life Issues Institute):
www.lifeissues.org
А.С. Ґрін: «Залізний
баскетбольної ліги

хлопець»

Національної

«Залізний хлопець» Національної баскетбольної ліги
(НБА) А.С. Ґрін є чемпіоном у грі і поза
грою. Його спортивний період – 15 років
ігор, що слідували одна за одною,
протягом яких він грав у 1192 матчах,
мабуть завжди житиме у книгах рекордів.
Однак період, яким А.С. Ґрін пишається
найбільше, це 38 років незайманості – до
того, як він одружився у 2002 році.
Разом з командою Lakers А.С. Ґрін став
чемпіоном НБА у 1987, 1988 та 2000 роках. Після
завершення кар’єри А.С. Ґрін присвятив свій час
Молодіжній фундації А.С. Ґріна (A.C. Green Youth
Foundation), яка пропагує серед молоді стриманість та
формування характеру.
Під час навчання в коледжі А.С. Ґрін склав
урочисту обіцянку берегти секс аж до одруження. Не
зважаючи на спокуси і тиск у світі спортивних
знаменитостей, А.С. Ґрін дотримав обіцянки протягом усієї
двадцятирічної кар’єри в НБА. Він каже, що отримував
силу, зосереджуючись на питанні: «Чи дійсно стаю такою
людиною, якою Бог хоче, щоб я став?»
Про збереження сексу аж до одруження А.С.
Ґрін говорить: Хлопці повинні «навчитися шанувати й
цінувати себе самих і забути про тиск однолітків». І додає:
«Я не супермен, у мені нема нічого надлюдського. Я
зосереджуюся на тому, що я особисто пообіцяв, однак я
все ж таки не міг би цього осягнути без підтримки друзів та
сім’ї».
Про аборти А.С. Ґрін говорить: «Щоразу, коли
виникає питання аборту, я стараюся заохотити зберегти
дитину, або ж підтримую рішення зберегти це життя».
Після того, як він подивився фото абортованих дітей, А.С.
Ґрін сказав: «Абортовані діти і способи, якими
проводяться аборти, залишили слід в моїй душі. Я не
можу виразити словами, що це за слід. Очевидно, що це –
холодна дійсність. Такими враженнями ви повинні
ділитися з людьми. Деякі люди потребують жорстокої
правди, аби прокинутися».
Відвідай веб-сторінку Молодіжної фундації А.С. Ґріна:
www.clubac.com
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Патрісія Гітон з гіт-комедії «Усі
люблять Раймонда»
Героїня з комедії «Усі люблять
Раймонда» бореться проти
абортів
Актриса, що здобула премію Еммі**, Патрісія Гітон –
рішуче проти абортів. Як почесний керівник «Феміністок
за життя», в інтерв’ю ЗМІ та студмістечках коледжів вона
відкрито говорить проти абортів.
Гітон каже: «Трагедія абортів дійсно
переслідує жінок на всіх життєвих дорогах». Прибічники
абортів витрачають мільйони, щоб упакувати свою
зношену риторику та напівправди у разючі рекламні
кампанії, адресовані молодим жінкам. Прошу: долучіться
до мене, підтримуючи зусилля «Феміністок за життя»,
щоб надавати повну інформацію, практичні ресурси та
можливості правильного вибору через програму
співпраці між коледжами (College Outreach program)».
«Ранні феміністки були за життя. І насправді,
аборти є жахливою ведмежою послугою жінкам, однак
вони не були представлені їм з цього боку. Ми –
„Феміністки за життя” – намагаємося підтримувати жінок і
хочемо достукатися до жінок в студентських
гуртожитках: якщо станеться так, що котрась завагітніє,
то зможе знайти у нас притулок. У нас вони можуть
знайти необхідні кошти, щоб могти залишитися в
навчальному закладі».
Джерела: www.feministsforlife.org та публікація в The
O’Reilly Factor – вересень 2002 р.
Кеті Аєрленд захищає ненароджених
Колись про-чойс, Кеті Аєрленд
виступає тепер проти абортів. В
інтерв’ю про аборти у шоу Hannity and
Colmes FOX-TV (вересень 2002) вона
сказала:
«Чи уряд має право дозволяти на вбивство
невинної людини? Очевидність, яку я бачу, каже мені,
що ненароджена дитина є людиною. З моменту
зачаття в буття приходить нове життя з цілісним
генетичним кодом. Стать визначена. Група крові
визначена... Відколи я пізнала, що ненароджена дитина
є людиню – не частиною жіночого тіла, а індивідуальною
людиною, я не маю іншого вибору, як тільки захищати
найбільш уразливих серед нас».

«Життя священне на всіх
стадіях. Аборт не
узгоджується з моєю
філософією». Кейт
Малґрю, Star Trek
Кейт Малґрю,
капітан Star Trek:
Voyager , рано
завагітнівши, віддала
свою доньку на
удочеріння.

**

Еммі – статуетка, яку професійна організація щороку
вручає за визначні досягнення у телебаченні.

Знаменитості кажуть, що аборти ранять жінок,
та що рішення «Роу проти Вейда» було хибним вибором (С’ю Цір)
Дата 22 січня 2006 р. була 33-ою річницею
поворотного пункту: рішення Верховного суду
«Роу проти Вейда», яке легалізувало аборти у
всіх 50 штатах. Уряд США повідомляє, що від
1973 р. було зроблено більш ніж 44 мільйони
абортів у приблизно 26 мільйонів жінок.
Підраховують, що приблизно 43 % жінок, які
досягли 45-річного віку, зробили аборт.
Чи аборти були добром для Америки? Для
жінок? Для дітей?
Чи аборти принесли жінкам «свободу» та
«звільнили» їх від «чоловічого панування»? Чи
вони надали їм «контроль» над своїми тілами і
життям, як обіцяли деякі феміністки? Чи навпаки,
аборти зранили жінок, принесли їм біль, сором,
вину і жаль?
Експерт з постабортного синдрому д-р
Девід Ріердон, Ph.D., опитав 260 жінок. 28 % з них
сказали йому, що намагалися вчинити самогубство
через той смуток, який вони відчували внаслідок
абортів. (див.: www.afterabortion.org ).
Колишня «дівчина з обкладинки»,
модель і актриса Дженіфер О’Нейл може
засвідчити цей біль. «Я зробила аборт і
розплачувалася за це все моє життя».
Стар Паркер, авторка і ведуча радіоток-шоу, каже, що її чотири аборти призвели до
невпорядкованих,
деструктивних
статевих
стосунків. «Я використовувала аборти як засіб
контролю над народжуваністю. Аборти знищили
мою самоповагу і гідність».
Численні жінки, які страждають від
постабортного синдрому, починають застерігати
інших жінок.
Карна Спінелла з Сіетлу, WA, каже:
«Аборт був найбільшою, найтрагічнішою помилкою
у моєму житті». Ліза Берофс з Буена Парк, СА,
каже: «Вина, сором і самотність після аборту –
жахливі!». Сесілія Ґомез із Тастін, СА, додає, що її
аборти довели до «крайньо невпорядкованої,
самодеструктивної» сексуальної поведінки. «З
кожним абортом мене все більше охоплювала
депресія», – каже вона.
Численні знаменитості побачили, як
аборти ранять жінок. І хоча вони самі не зробили
аборт, але публічно виступають проти абортів та
рішення «Роу проти Вейда».
Актриса
Марґарет
Колін, що знялася у фільмах Три
чоловіки й дитина та День
незалежності, сказала: «Жінки,
що виступають „про чойс”, просто
хапаються за ідею фемінізму
1960-их і кажуть, що ти мусиш припинити життя цієї
дитини». Однак справжня спадщина фемінізму, –
каже вона, – виступала проти абортів як проти
заперечення жіночості. Тепер,- каже вона, феміністичний ідеал, це право виношувати власну
дитину та захищати її».
«Це – життя, - каже Колін. – Це
фундаментальне. Ти повинен(-на) народитися. Ти
повинен(-на) зазнати піклування».
Феміністки за життя – національна
жіноча організація, що виступає на захист життя,
недавно нагородила Колін та інших відомих жінок,
надавши їм титул «Видатні жінки за життя».
Актриса Патрісія Гітон – ще одна жінка
за життя, яку відзначили Феміністки за життя.
Нагороди для Гітон – не новизна. Коли вона
отримала Еммі за визначну акторську майстерність
в комедійному серіалі, то подякувала своїй матері
за те, «що дозволила мені народитися, бо життя
справді чудове». Зігравши роль дружини Раймонда
у комедійному серіалі «Усі люблять Раймонда»,
Гітон також захищала материнство в дискусії на
[каналі] Oxygen network. Ведучий програми сказав

слухачам, що «таблетка наступного дня»*** дає жінкам
«можливість робити щось із своїм життя, замість щороку
мати дітей». На це Гітон – матір чотирьох дітей –
відповіла: «Мати і виховувати дітей – це й означає робити
щось із своїм життям! ... Я повинна сказати, що
народження ваших дітей – це одна з найбільших речей,
яку ви можете зробити».
Інша лавреатка, Кейт Малґрю – зірка з
телевізійного серіалу Star Trek: Voyager – каже, що
захищати життя іноді буває дуже складно. «Я залишилася
вірною моєму переконанню дуже великою ціною». Кейт
завагітніла в ранньому віці і вирішила віддати свою доньку
на удочеріння. Чотири роки тому вона повернула її, і тепер
вони знову разом. Вона сказала, що, хоча «удочеріння чи
аборт майже завжди обіцяють жінці спадок сорому й
жалю, я повинна бути відвертою щодо свого досвіду: я
пережила його. Жінки часто не вірять, що зможуть
пережити дев’ять місяців вагітності і віддати дитину в
прийомну сім’ю. Життя не завжди просте».
Однак життя завжди слід захищати. «Життя
священне на всіх стадіях. Аборт не узгоджується з моєю
філософією».
Журналісти також виступають проти абортів.
Оглядач Мішель Малкін, народжена в сім’ї філіпінських
імігрантів, працює для Сіетл Таймс і двічі на тиждень
видає шпальту, яку різні газети одночасно публікують по
всій країні.
Мішель каже: «Протягом трьох декад
проабортне лоббі досягло успіху у подавленні сумнівів та
розбіжностей у поглядах стосовно масового знищення
людського життя в ім’я „вибору”: дотепер це вже 40
мільйонів. Однак правда виходить нагору. Згідно зі звітом
у „про чойс”-виданні American Medical News
(«Американські медичні новини»), працівники абортивних
клінік часто запитують себе, чи ненароджені діти
відчувають біль, ... чуючи нав’язливі слухові галюцинації.
Голоси з утроби. Це найгірший нічний кошмар
проабортного руху. Уявіть собі голосіння сорока мільйонів
тоненьких голосів, які кричать в унісон: „Я хочу жити! Я не
хочу вмирати!».
Гарячі лінії вагітності: безкоштовні тести на
вагітність, довірче консультування:
1.
Порадня для родин. Львів, вул. Городоцька
319а, тел.: (032) 240 18 02; 240 18 10;
poradnya@yahoo.com
2.
Дочки Матері Божої Неустанної Помочі,
Новояворівськ, вул. Степана Бандери 19/73.
тел.: (03256) 4 04 37, neustanpom@gmail.com
3.
Благодійний фонд „За гідність людини”, 02068,
м.Київ а/с 35, тел./факс (044) 452-11-20, prolife@nbi.com.ua , www.dignity.org.ua
Джерела: Джошуа Мерсер, «„Феміністки за життя”
відзначають видатних жінок за життя»: стаття в National
Catholic Register, а також цитати з www.feministsforlife.org
та www.womendeservebetter.org

Сюзан Б. Ентоні (1889 р.) – аболіціоністка*,
ранній лідер руху жінок за виборче право була
проти абортів: «Ще приємніше, аніж мати
радість піклування моїми власними дітьми,
було для мене – допомагати витворити кращий
стан речей для матерів узагалі, щоб вони не
були змушені викидати своїх маленьких
ненароджених».

***

«Таблетка наступного дня», англ. «morning after pill»
відома в Україні ще під назвою «екстренна/пожежна або
посткоїтальна контрацепція». Ця назва брехлива, тому що
тут йдеться про високу дозу синтетичних гормонів, які
мають абортивну дію щодо щойно зачатої дитини.
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