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Plodnosť nie je problém, ale dar – je základná myšlienka, ktorú kurz Ligy pár páru (LPP) chce odovzdať
všetkým, ktorí majú záujem rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní (či už je ich
snahou predchádzať počatiu, alebo sa snažia tehotenstvo dosiahnuť).
Pokúsime sa odpovedať na otázky, čo znamená otvorenosť a služba životu, zodpovednosť za veľkosť
svojej rodiny, či je alebo nie je dôverou voči Bohu vôbec niečo plánovať a aké miesto v našom
rozhodovaní majú rozličné metódy prirodzeného plánovania rodičovstva.
Každá žena je schopná porozumieť svojmu cyklu (aj keď je nepravidelný) a každý muž je schopný
porozumieť cyklu svojej manželky – to je odkaz a skúsenosť mnohých žien a mužov, ktorí kurz už
absolvovali. Takže kurz nie je určený len pre ženy, ale aj pre ich manželov, prípadne snúbencov a Liga
povzbudzuje mužov, aby investovali svoj čas a pozornosť tejto oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje
vzájomný manželský vzťah a pohodu v ňom. Zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma ako sa
efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu PPR (prirodzeného plánovania rodičovstva)
a vyznať sa vo svojej plodnosti a cykle.
Kurz vedie certifikovaný, odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý poslucháčov
podrobne zoznámi so symptotermálnou metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života.
Model kurzu STM predstavuje úvodné stretnutie a po ňom dve na seba nadväzujúce
pokračovania. Každé stretnutie trvá cca 120 minút. Medzi prvým a druhým stretnutím je 1 mesiac
odstup. Tretie stretnutie prebieha na základe dohody zúčastnených (môže byť aj o týždeň po druhom
stretnutí).
Finančná stránka kurzu
Úvodné (prvé) stretnutie kurzu je vždy zadarmo a nezaväzuje k účasti na celom kurze. V prípade, že
bude zo strany poslucháčov záujem absolvovať aj ďalšie stretnutia kurzu, LPP prosí o kurzovný
príspevok. Jeho výška (za celý kurz, nie za jednotlivé ďalšie stretnutia) je 20€ za pár resp. jednotlivca (ak
sa zúčastňuje kurzu sám). Kurzu sa môže zúčastniť aj ten, kto z finančných dôvodov nemá na to, aby
uhradil celú výšku kurzovného.

