ANTIKONCEPCIA ŤA NECHRÁNI
Hormonálna ani mechanická antikoncepcia nechráni
pred nákazou pohlavnými chorobami, ktoré sa
prenášajú kontaktom kože a dlho nemajú symptómy:
HPV, herpes (obr. vľavo), chlamýdia, syfilis, kvapavka.
Niektoré sú nevyliečiteľné, ak sa nezistia zavčasu.
Hormonálna antikoncepcia (HA) spôsobuje rakovinu
prsníka (obr. vpravo), pečene a kŕčka maternice.
Vedecké štúdie ďalej potvrdili, že HA oberá telo o
antioxidanty a vitamíny, mení vnímanie ferohormónov
partnera a po vysadení znižuje pravdepodobnosť
otehotnenia. Riziko tromboembolickej choroby,
vysokého tlaku a infarktu myokardu je značne zvýšené
s užívaním HA. Zlyhanie antikoncepcie je štatisticky
najčastejší dôvod pre podstúpenie umelého potratu.
HA nie vždy blokuje ovuláciu (až 65%
pravdepodobnosť u progestinovej HA, 28% u
kombinovanej HA). Vajíčko sa uvoľní, oplodní a
hormón zabráni týždňovému až dvojtýždňovému
embryu usadiť sa v maternici, čím zabíja nový
ľudský život. Príbalový leták, či reklamná brožúrka
toto pôsobenie HA žene často zamlčiava, resp. klame,
že ide o “vajíčko”, ktoré sa neuchytí v maternici...
Medzi vajíčkom a embryom je teda obrovský rozdiel!
Embryo je rastúci človek s novou genetickou výbavou.

POTVRDENÉ, ŽE
HORMONÁLNA
ANTIKONCEPCIA
SPÔSOBUJE

P R I RO D Z E N Á
AJ SEXUÁLNE

RAKOVINU
PRSNÍKA
Svetová zdravotnícka organizácia ( W H O )
v roku 2005 zaradila kombinovanú estrogénprogestogénovú hormonálnu antikoncepciu
medzi V Y S O K O K A R C I N O G É N N E látky.
http://tinyurl.com/5s3slva

Žena je chránená pred rakovinou prsníka
donosením dieťaťa. V maternici sa počas tehotenstva
produkujú hormóny, ktoré zabezpečujú zrenie pŕs na
tkanivo odolné voči rakovine. Keď je tehotenstvo
ukončené umelo alebo spontánne pred 32.
týždňom, prsia nedozrejú. Stanú sa náchylné
rakovinotvor ným procesom viac než pred
tehotenstvom. Estrogén je dlhodobo známy ako
spúšťač rakoviny prsníka. Iniciuje delenie buniek
súčasne s progesterónom, čím dochádza k mutáciám
DNA a vzniku rakovinových buniek. Farmaceutický
priemysel financuje štúdie, podrývajúce tieto vedecky
dokázané fakty. Podobne v minulosti tabakový
priemysel sponzoroval výskumy, ktoré popierali
súvislosť nikotínu a rakoviny pľúc.
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BIOtrend - bez užívania hormónov:

• bez poškodenia zdravia
a reprodukčného systému
• bez zvýšenia rizika rakoviny
prsníka, pečene, kŕčka maternice
• bez depresií a zníženého libida
• bez deštrukcie počatých
týždňových embryí v maternici
• bez rizika trombózy a hypertenzie
• bez ohrozenia vzťahu a sebaúcty

“Rozhodla som sa, že moje
panenstvo je veľmi cenné,
aby som oň prišla. Bola to
česť, ktorú som dávala ako
dar mladému mužovi a on
ho musel byť hoden.”
Herečka Lisa Kudrow zo
seriálu Priatelia (Friends),
odmenená cenou Emmy,
čakala so sexom na svojho
manžela Michaela Sterna
do veku 31 rokov, keď
uzavreli manželstvo...

Manželstvo a čakanie so sexom do manželstva je
najlepšou ochranou ženy. Pri pohlavnom styku sa
môže počať dieťa - hormonálna antikoncepcia i
kondóm (v miere 10-30%) zlyhávajú. Potrat ubližuje
žene a zabíja dieťa. Dieťa je dobrom za každých
okolností, či sa počalo z lásky alebo nie, či mimo
manželstva alebo v ňom, či v stabilnom alebo
krachujúcom manželstve. Sex nie je len o vlastnom
pôžitku, ale aj o reprodukcii. Najlepší sex - bez
strachu a obáv - je v manželstve s partnerom,
ktorému možno dôverovať na celý život - čo je treba
vopred preverovať. Láska nie je slepá, zaslepuje ju len
predmanželský sex, keď sa produkuje hormón
oxytocín. Ten pôsobí ako lep vtedy, keď je treba mať
triezvy pohľad na partnera. Časom zaslepenosť
opadne a vzťah, či manželstvo sa rozpadne. Pre rast
lásky v manželstve je potrebný sex, ale aj otvorenosť
prijať deti. Inak vzťah ochorie, čo sa dá prirovnať k
bulímii, keď sa maximalizuje pôžitok z jedla s cieľom
predísť funkcii trávenia. Keď pár len maximalizuje
pôžitok zo sexu a bráni sa prijať deti, egoizmus časom
narastá... Deti upevňujú manželstvo a obohacujú
rodinu, lebo veď každý súrodenec je vždy darom.

Z D R AV Ý A Š Ť A S T N Ý S E X U Á L N Y Ž I V O T
Zdravé a vysokoúspešné alternatívy antikoncepcie, ktoré podporujú rast lásky a úcty
vo vzťahu. Sú založené na najmodernejších poznatkoch o ľudskej sexualite a plodnosti,
ktoré emancipujú každú ženu. Fungujú aj pre ženy s nepravidelným menštruačným cyklom,
či životným štýlom. Prirodzené metódy sú na 100% prirodzené a na 99% spoľahlivé.
Prirodzené plánovanie budúcnosti, ktoré nič nestojí, je bez nežiadúcich vedľajších účinkov na
zdravie. Umožňuje žene vychutnávať si sexuálny život a lásku, ktorá ani časom nevyprchá.
P O Z N A J S V O J U P L O D N O S ŤKaždý mesiac dozrieva v tele ženy vajíčko, ktoré je schopné oplodnenia
len počas 12-24 hodín. Uvoľnenie vajíčka, teda ovulácia, je doprevádzaná
hormonálnymi zmenami, ktoré signalizuje lepkavý hlien v pošve,
podobný bielku. Žena je najplodnejšia. Niekoľko dni predtým sa objaví
redší, krémový hlien. Vtedy by styk tiež mohol viesť k počatiu. Spermie
si totiž vedia na vajíčko počkať aj päť dní. Podľa toho žena vie, kedy
môže otehotnieť (max. 6 dní v mesiaci) a kedy nie. Dajú sa pozorovať
aj zmeny v teplote a moči. Viac na WWW.PRIRODZENA.SK

Plodnosť podľa hlienu, hladiny hormónov a zmeny sliznice
maternice (endometria) počas menštruačného cyklu
(každý cyklus môže byť iný a je u každej ženy iný)

INTIMITA VO VZŤAHU
Pár sa každý mesiac spolu rozhoduje, či chcú dieťa alebo v plodné dni
budú abstinovať a prejavia si lásku nesexuálne. To osviežuje vzťah a
prehlbuje komunikáciu. Rozhodnutie pre hormonálnu antikoncepciu sa
robí na dlhé obdobie a nevytvára priestor pre zmenu postoja. Žena je
vždy sexuálne k dispozícii. Či na hormónoch, pre ňu škodlivých, alebo
prerušovanou súložou, či s mechanickou antikoncepciou je mužom jej
plodnosť odmietaná. To vytvára pocit, že je len sexuálnym objektom.
Vzájomné prijatie sexuality bez potláčania plodnosti je vyjadrením lásky,
P R Í N O S P R E Z D R AV I E
Prirodzené metódy sa zakladajú na zdravom životnom štýle. Na rozdiel
od hormonálnej antikoncepcie telo nie je vystavené pôsobeniu
syntetických hormónov, ktoré sú u mužov nazývané steroidy a sú
zakázané. Ženy sú však predávkovávané hormónmi! Ešte nedávno bežná
hormonálna substitučná terapia po menopauze sa tiež ukázala byť
karcinogénna. Semeno, koktail hormónov, má na ženu antidepresívny
účinok, čo potvrdili štúdie u párov, ktoré používali kondóm a žena bola
následne depresívnejšia na rozdiel od tých, ktoré odmietli kondóm.

Hormonálna antikoncepcia narúša reprodukčné
zdravie. Mení hladiny hormónov v tele tak, že nedochádza
k zreniu vajíčka a
zhrubnutiu steny
maternice. Vaječníky
nečinnosťou zakrpatejú
a maternica sa trvalo
stenší. Hormonálna
antikoncepcia s
drospirenonom, ktorá
pomáha s akné v čase,
keď sa užíva, má časté
vedľajšie účinky - od
trombózy až po smrť.

