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Despre pornografie 

 Civilizatia zilelor noastre este agresata mai mult ca oricand in istoria omenirii 

de expunerea – uneori voita, dar de multe ori neintentionata – la imagini 

pornografice cu grad ridicat de violenta si cu efecte distrugatoare asupra individului 

si societatii.  

Canalul de acces este privirea, si imaginea, se stie, are cea mai mare putere de 

penetrare a fiintei umane, astfel ca mintile tinerilor in special, dar nu exclusiv, sunt 

alterate din cauza expunerii la o cantitate tulburatoare de imagini indecente care ii 

incurajeaza sa copieze ce au vazut.  Desi pornografia are un efect daunator asupra 

consumatorilor, continua sa fie un subiect de controversa, nu numai printre oamenii 

obisnuiti ci si printre cercetatorii comportamentului. 

 Specialistii  sustin ca pornografia nu este decat o forma de divertisment, 

posibil educativ, uneori benefica pentru sexualitate, dar in mod esential daunatoare. 

Dar ei sustin ca nu exista o dovada stiintifica a efectelor daunatoare ale sale. 

Imaginea erotica are rolul unui puternic afrodisiac si serveste la redarea 

efervescenta a impulsurilor sexuale in declin. Este confirmat faptul ca in special 

barbatii sunt sensibili la acest gen de imaginatie si manifesta o trezire puternica a 

libidoului in timpul acestor proiectii video. 

 Totodata exista o alta categorie,caresustin existenta mai multor consecinte 

dand ca exemple cazuri recente, aratate de media, de criminali sexuali care au 

sustinut ca “pornografia i-a determinat sa faca asta”. 

 Patologia relaţionării sexuale constă în faptul că relaţia nu se mai realizează 

cu o persoană, ci doar cu o imagine, cu un obiect, cu o fantasmă. Omul se închide 

tot mai mult în sine, pradă obsesiilor sexuale, prizonier al unor dependenţe 

neurologice şi hormonale. 

 

 Efecte 

 1. Primul pas – dependenta 

 Consumatorul de pornografieeste agatat. Odata implicat in materiale 

pornografice, continua sa vrea din ce in ce mai multe. Materialul pare sa aiba un 

puternic efect stimulant sexual sau efect afrodisiac, urmat de descarcare sexuala, 

cel mai adesea prin masturbare. Pornografia s-a dovedit a fi foarte excitanta si 

puternic producatoare de imagini pe care consumatorii le readuc in memorie 

frecvent si le elaboreaza in fanteziile lor.Odata deveniti dependenti, nu se pot 

descatusa de dependenta lor de materialele pe care ei le creaza, in ciuda 

numeroaselor consecinte negative precum divortul, pierderea familiei si problemele 
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cu legea (precum agresiunea sexuala, hartuirea sexuala sau abuzul de colegii de 

serviciu). 

 Am descoperit de asemenea, anecdotic, ca multi dintre cei mai inteligenti 

pacienti de sex masculin sunt foarte vulnerabili, probabil pentru ca au o mare 

capacitate de fantezie, care sporeste intensitatea experientei si ii face mult mai 

susceptibili de a fi conditionati intr-o dependenta. Acesti oameni sunt devorati de 

propriul apetit, indiferent de costul consecintelor.Dependenta lor le traieste viata in 

mod virtual. 

 

 2.Al doilea pas – intensificarea 

 Cu trecerea timpului persoanele dependente au nevoie de feluri de materiale 

sexuale din ce in ce mai explicite, mai deviante, pentru a obtine „culmea” si 

„excitarea”. Cu timpul este nevoie de un stimulent si mai puternic pentru a obtine 

efectul initial. Dependenta lor si intensificarea se datoreaza mai degraba 

puternicelor imagini sexuale din mintea lor, implantate acolo de expunerea la 

pornografie. 

 

 3.Faza a treia – desensibilizarea 

 Materiale (in carti, reviste, filme/video) care erau initial percepute ca 

socante, distrugatoare de tabuuri, ilegale, repulsive sau imorale, in timp sunt 

vazute ca acceptabile si comune. Activitatea sexuala descrisa de pornografie (nu 

conteaza cat de antisociala sau devianta) devine legitima. Creste senzatia ca „toata 

lumea face asta” si asta le da permisiunea sa o faca si ei, chiar daca activitatea este 

posibil ilegala si contrara convingerilor lor morale si standardelor personale 

anterioare. 

 

 4.Faza a patra – pensionarea din punct de vedere sexual 

 Faza a patra consta intr-o intensificare a tendintei de a se comporta din 

punct de vedere  sexual cum au vazut in pornografie, inclusiv promiscuitatea 

compulsiva, exhibitionismul, sexul in grup, voyeurismul, pornografia, inclusiv 

promiscuitatea compulsiva, exhibitionismul, sexul in grup, vozeurismul, 

frecventarea saloanelor de masaj, sesx cu copii minori, violul, cauzarea de dureri 

siesi sau partenerului in timpul sexului. Acest comportament sporeste dependenta 

sexuala in care se afla blocati si incapabili sa schimbe ceva, indiferent cat de 

negative sunt consecintele din viata lor. Multe din exemplele de consecinte negative 
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ale folosirii pornografiei sunt culese din practica de psihoterapie privata sau clinica. 

Aici avem de-a face cu oameni reali care se afla intr-un anume tip de problema sau 

suferinta. 

 Totusi, consecinta majora a dependentei de pornografie nu este 

probabilitatea sau posibilitatea de a comite o crima sexuala (desi aceasta poate sa 

se intample si se intampla), ci mai degraba tulburarea fragilei legaturi cu familia 

intima si relatia maritala. Aceasta e latura in care se produce durerea cumplita, 

paguba si necazul. Cu acestea interfereaza sau chiar distruge dragostea sanatoasa 

si relatia sexuala de termen lung cu un partener de care este legat. Aşadar, 

„înstrăinarea emoţională favorizată de pornografie şi „cybersex-ul” (contactul 

interactiv prin computer cu un partener în vederea discuţiilor sexuale pornografice) 

pot să fie adesea la fel de dăunătoare relaţiei precum o infidelitate din lumea reală 

şi atât bărbatul, cât şi femeia tind să pună activitatea sexuală din mediul virtual în 

aceeaşi categorie cu a avea o aventură (extraconjugală). 

 Deviatiile sexuale devin comportament. Datele cele mai concludente arata ca 

cei mai multi sau toti deviatii sexual invata aceasta ca si comportament, de obicei 

in conditii inadvertente sau intamplatoare. Nu exista nici o experienta evidenta care 

sa sugereze transmiterea ereditara a vreunui comportament sexual patologic 

precum violul, incestul, pedofilia, exhibitionismil sau promiscuitatea. 

  

Cum se trateaza? 

 Este dificil sa discutam despre o vindecare, ca in cazul oricarei dependente. 

In spatele comportamentului actual sunt multe lucruri constiente si inconstiente, 

angrenate prin diferite legaturi care formeaza un ansamblu de care ne apropiem cu 

dificultate. Psihoterapia, in cazul de fata are rolul de a analiza cele doua 

componente: dorinta (care este mecanismul prin care apare, pe care se bazeaza, 

cum se manifesta compulsia, etc.) si realitatea in aspectele ei de legatura cu 

persoana in cauza. Cum aceasta stare nu a aparut azi, ci este consecinta unor 

procese care au o istorie, vom vedea ca aceasta situatie este rezultatul unui aparat 

care a transformat diferite componente in ceea ce putem numi "dependenta".  

 Primul obstacol este insa altul si anume ca aceste persoane nu cer ajutor. 

Sexul nu este daunator precum tutunul sau alcoolul, iar persoana respectiva ajunge 

foarte rar sa o considere o problema. Uneori partenerul sau este cel care cere 

ajutor. Esential intr-un proces terapeutic este sa intelegem impreuna cu cei care cer 

ajutor ce se intampla cu ei, ce semnificatie au pentru ei diferite lucruri, cum si-ar 

dori sa fie de fapt, care sunt temerile etc. 


