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Soflului meu,
care a împærtæøit øi intensificat

sexualitatea mea timp de cincizeci øi trei de ani
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Ofertæ pentru un…
Eden restaurat
(prefaflæ færæ negocieri)

Existenfla este un spectacol al unirii. Cel puflin douæ elemente ale
vieflii se întâlnesc pentru a intra în simbiozæ øi pentru a scoate o creaflie
nouæ de o frumusefle øi de o utilitate pline de semnificaflii: gândul se
întâlneøte cu sentimentul, lumina cu ochii, stiloul cu hârtia, bucuria cu
zâmbetul, liniøtea cu meditaflia, rugæciunea cu încrederea øi... bærbatul cu
femeia.

Ultima interacfliune, aceea dintre bærbat øi femeie este cea mai bogatæ
în deschideri spre cunoaøtere øi parabole de viaflæ. Chiar Însuøi Creatorul
a gæsit cæ relaflia Lui cu omul, sau cu Biserica Sa, este exprimatæ asemenea
relafliei legitime dintre un sofl øi o soflie, în peisajul variat al iubirii celor doi.

Expresia: “øi vor fi un singur trup” din Genesa 2:24 este al treilea
semnal al iubirii care vine dupæ primele douæ. Existæ o rafliune sublimæ pe
care numai Cel mai frumos dintre oameni o putea næscoci, ca sæ fie viafla
viaflæ. Adicæ la început omul “va læsa pe tatæl øi pe mama sa”. Sau altfel
spus, o atracflie irezistibilæ pe care numai dragostea o poate genera, va
face ca un bæiat øi o fatæ sæ se întâlneascæ în explozii emoflionale, asemenea
unor  artificii, dar ordonate de rafliunea øi motivaflia relafliei care oferæ
iubire. Dupæ care urmeazæ decizia celor doi de a ridica o nouæ identitate
de cuplu. Aceasta este relaflia de pornire, care anuleazæ cordonul ombilical
pærintesc, întærind o nouæ legæturæ de origine. În faza a doua, prin expresia
“se va lipi de nevastæ-sa”, gæsim puterea intimitæflii afective, care îfli procuræ
un dor atât de fierbinte încât te face sæ te întorci acasæ din orice decor
paradisiac în care te-ai gæsi. Treapta a doua te aruncæ în expresia celui
de-al treilea semnal al iubirii, faza dragostei fizice care o face tangibilæ øi
care îi dæ trup, aøa cum parfumul unei flori te cheamæ sæ descoperi corola
ei øi sæ o atingi pentru a-i sublinia existenfla. Aøa dupæ cum albina nu ia
nectarul din parfum, ci din floare. Dar toate trei manifestæri ale iubirii
sunt într-o relaflie dinamicæ, ce se combinæ asemenea unui caleidoscop.
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Cartea  “A patra uimire” scrisæ de Alberta Mazat vine sæ demitizeze
concepflia cæ iubirea fizicæ, definitæ de Creator prin sexualitate, trebuie
privitæ cu coada ochiului øi aøezatæ în plan secund øi îndepærtat, de care sæ
ne fie ruøine. E drept cæ o realitate stranie s-a impus în Bisericæ de-a
lungul timpului øi ne-a fæcut semn cæ acest subiect este tabu øi nu trebuie
comentat øi nici aruncat printre tineri ca sæ nu-i rætæcim. Sper sæ descoperifli
în acest minuat manual de dragoste cæ sexualitatea nu este doar actul sexual,
ci un complex de miøcæri afective, de atitudini specifice sexului øi de
motivaflii raflionale imperioase relafliei, care concuræ la o atracflie continuæ
øi crescândæ, indiferent de vârstæ, de circumstanfle sau de presiuni
psihologice externe.

Doar în peisajul înflelegerii adeværatei sexualitæfli putem descoperi
actul sexual ca un cadou dæruit reciproc de dragostea celor doi.

Relaflia dintre viafla spiritualæ øi viafla sexualæ din cuplu a fost foarte
puflin exploratæ, socotindu-se incompatibile de cætre mulfli partizani ai
înaltei moralitæfli. Øi totuøi, sondajele au confirmat cæ acei credincioøi care
træiesc o experienflæ veritabilæ cu Dumnezeu, au øi experienfle bogate în
relaflia intimæ de cuplu øi se bucuræ de o særbætoare a dragostei færæ
precedent.

Meritul acestei cærfli este acela de a oferi o educaflie sexualæ în cel
mai înalt cadru creøtin, surprinzând frumuseflea dragostei fizice din
echilibrul vieflii spirituale. Orice exces de-o parte øi de alta le afecteazæ pe
amândouæ.

Surpriza plæcerii din experienfla intimæ este invenflia lui Dumnezeu
pentru a spori atracflia iubirii, dar nu ca øi scop în sine. Faptele care vin
din ascultare de Dumnezeu sunt expresia credinflei, care duc la credinflæ.
Relaflia sexualæ din cuplu este expresia dragostei tangibile (øi nu este
singura) care vine din dragoste øi duce la dragoste. Nu înseamnæ cæ absenfla
legæturii fizice intime præbuøeøte dragostea. Sunt atâtea elemente de
atingere ale iubirii încât pot compensa lipsa acestui dar în anumite situaflii
justificate. Dar când nimic nu împiedicæ særbætorirea relafliei prin apropierea
fizicæ de cea mai înaltæ intimitate, este împotriva naturii læsate de
Dumnezeu sæ limitæm exprimarea înaltæ a vieflii.

Poate cæ o altæ calitate a cærflii este aceea de a ne învæfla sæ ne apropiem
unul de celælalt în cuplu, færæ reflinere øi prejudecæfli, actualizând Edenul
prin credinflæ, øi în care niciunul din cei doi nu au ceva de ascuns.
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Nu în ultimul rând ni se descoperæ viafla din beløug din acea iubire
exclusivæ, când partenerii din cuplu beau apæ din fântâna lor øi nu merg
pe filozofia cæsniciilor libere øi adulterine.

Cæsnicia este ocazia în care se lucreazæ caracterele øi se modeleazæ
fericit alte viefli din proximitatea lor, obiectiv mai important decât ca  cei
doi sæ fie fericifli øi împlinifli în relaflia lor.

Vefli ræmâne în final cu trei cuvinte care rezumæ bucuria unirii fizice:
comunicare, intimitate øi fidelitate. Færæ aceste trei egoismul înfloreøte
ghimpi, durere øi resentiment.

“A patra uimire” odatæ înfleleasæ aduce protecflie dragostei. Øi
aceasta… ca sæ fii om întreg!

George Uba
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Prolog I

Înfleleptul povesteøte despre lucrurile care-l uluiesc:

Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele
øi chiar patru nu le pot pricepe:
urma vulturului pe cer,
urma øarpelui pe stâncæ,
urma coræbiei în mijlocul mærii
øi urma omului la o fatæ.  (Proverbe 30:18,19)

Într-adevær, urma vulturului pe cer atunci când plonjeazæ, când se
næpusteøte asupra præzii øi când se ridicæ este o priveliøte splendidæ. Omul
îøi poate cu greu imagina setea de libertate a vulturului øi exuberanfla cu
care acesta se miøcæ.

Dar cât de misterioasæ øi de inexplicabilæ este aceastæ creaturæ –
øarpele! Uøurinfla cu care alunecæ pe diverse tipuri de teren, desenul
complicat al pielii sale, dezbræcarea periodicæ a îmbræcæmintei – ca o
mireasæ care-øi lasæ podoabele, toate acestea ne uluiesc.

Nava care îøi croieøte drum prin apele întunecoase, cu putere øi cu
siguranflæ, reprezintæ un alt subiect uimitor. Este posibil ca înfleleptul care
a scris aceste rânduri sæ fi auzit în tinereflea lui relatæri fascinante despre o
arcæ construitæ dupæ modelul dat de Însuøi Dumnezeu, arcæ ce a transportat
în siguranflæ o gamæ largæ de pæsæri øi de animale, plus opt oameni,
protejându-i de apele înfuriate ale potopului. Gândindu-se la felul minunat
în care aceastæ corabie a fost cælæuzitæ, la aøezarea ei pe vârful munflilor,
într-un mic gol, în timp de apele se retrægeau, urmaøii lui Noe erau
însufleflifli de mândrie, de o emoflie øi de o teamæ sfântæ.

Oare ce ar putea sæ stea alæturi de aceastæ serie a minunilor creafliei
lui Dumnezeu? Ezitæ, oare, înfleleptul sæ-øi continue meditaflia? Iatæ cæ el
adaugæ un alt mister, un lucru pe care “nu-l poate pricepe”. Privind spre
om, el declaræ cæ “urma omului la o fatæ” este cea mai misterioasæ relaflie
interumanæ.
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Øi totul a început într-o vineri, în grædina Eden, cu un cuplu de tineri.
“Urma omului la o fatæ” a debutat ca o atracflie, o interacfliune între doi
tineri. Ea s-a transformat într-o fericitæ întâlnire a doi îndrægostifli care
urmau sæ învefle secretul lui “a fi un singur trup”, aøa cum Dumnezeu
intenflionase.

Aceastæ carte este dedicatæ celui de-al patrulea mister. Sper ca ea sæ
fie un ajutor în înflelegerea aspectelor vieflii sexuale maritale øi sæ încurajeze
o bunæ comunicare între sofli. Ræspund astfel solicitærilor de a aduna într-o
formæ scrisæ materialul pe care l-am prezentat în cadrul unor seminarii øi
discuflii.

 Ascultætorii mei au fost, în general, creøtini. Aceastæ carte le este
dedicatæ în mod deosebit. Mæ voi considera ræsplætitæ din plin dacæ ea va
contribui la îmbogæflirea sentimentelor de bucurie, de împlinire a vieflii
sexuale a cititorilor, în încercarea lor de a træi conform cu minunatul plan
pe care l-a avut Dumnezeu în vedere atunci când a creat sexualitatea.
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S-a întâmplat într-o vineri

Primele patru zile ale creafliunii trecuseræ. De la un pæmânt lipsit de
formæ, pustiu øi gol – aøa cum fusese la începutul acestor patru zile –
avem acum un pæmânt peste care lumina øi întunericul se succed în cicluri
regulate, apele se adunæ în mæri, iar uscatul este acoperit cu un covor de
plante. Copaci, tufiøuri øi viflæ de vie apar din loc în loc, înfrumuseflând
peisajul, majoritatea plantelor sunt în plinæ floare: totul este de o frumusefle
desævârøitæ! Îmi imaginez scena, dar un gând nu-mi dæ pace: este atât de
liniøte!

Aøteptafli numai “o searæ øi o dimineaflæ”, ziua a cincea, apoi încæ “o
searæ øi o dimineaflæ”, ziua a øasea, øi privifli… uscatul, mærile øi aerul
freamætæ de viaflæ animalæ de o infinitæ varietate: de la creaturile uriaøe
pânæ la cele minuscule, de la coloritul intens pânæ la cel de camuflaj, de la
varietæflile suple, rapide, la cele masive, greoaie – existæ ceva care poate
încânta orice gust.

Viafla abundæ pe o planetæ adusæ la existenflæ prin Cuvântul
Creatorului, care încæ o datæ se pregæteøte pentru un act de creaflie:
“Dumnezeu a fæcut pe om dupæ chipul Sæu, l-a fæcut dupæ chipul lui
Dumnezeu; parte bærbæteascæ øi parte femeiascæ i-a fæcut” (Genesa 1:27).

Aceastæ creaflie a fost specialæ, personalæ. Îmi place sæ-mi imaginez
cum Dumnezeul Atotøtiutor Se apleacæ asupra bucæflii de lut, a pumnului
de flærânæ pe care l-a ales drept materie primæ pentru crearea omului. Cu
multæ delicatefle øi grijæ îi formeazæ capul, atent la fiecare detaliu; urmeazæ
gâtul, umerii largi, braflele musculoase, mâna – o capodoperæ de inginerie
capabilæ de multe miøcæri precise, sigure, apoi torsul simetric, picioarele
puternice – o creaturæ complicatæ øi totuøi completæ!

Urmeazæ punctul culminant al creafliunii: “Dumnezeu suflæ în nærile
lui Adam o suflare de viaflæ, iar omul devine un suflet viu” (Genesa 2:7).
Instantaneu, apare un om! Oare ce a simflit Adam, proaspæt trezit dintr-un
somn adânc, atunci când s-a trezit øi a descoperit cæ este un bærbat adult?
Un bærbat ajuns la maturitate, færæ sæ treacæ prin anii de formare ai prunciei,
ai copilæriei, ai adolescenflei – trebuie sæ fi fost uluit de apariflia lui! Mintea
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mea e uluitæ øi, într-o zi, în veønicii, aceasta va fi una dintre întrebærile pe
care îmi doresc sæ i le pun.

Prima persoanæ la care s-a uitat Adam a fost Dumnezeu, iar în
privirea Sa a întâlnit o dragoste øi o bucurie infinitæ. Adam a realizat
cæ øi el este o persoanæ, a intuit aprobarea Creatorului Sæu øi faptul cæ
are flinte înalte de atins, cæ viafla sa are un scop. Oare despre ce au
vorbit unul cu altul? Poate cæ Dumnezeu i-a arætat lui Adam noutatea
creafliei, care este el, i-a explicat cum toate celelalte lucruri øi fiinfle
au fost aduse la existenflæ prin cuvânt (“El zice øi se face, porunceøte
øi ce porunceøte ia fiinflæ”); dar el, Adam, a fost modelat cu dragoste
chiar de mâinile lui Dumnezeu. Sæ fi vorbit, oare, despre cât de mult
însemnau unul pentru celælalt, despre legætura puternicæ dintre ei øi
despre rolul lui Adam în planul pe care Dumnezeu îl avea cu acest
colfl din univers?

Oricare ar fi fost subiectul discufliei, se pare cæ Adam a observat øi
alte fiinfle vii în grædina din jurul sæu. O cæprioaræ sfioasæ, ce-i privea din
tufiøurile vecine, o maimuflæ jucæuøæ, o gaiflæ albastræ este posibil sæ-i fi
captivat atenflia. Dumnezeu i-a explicat cæ aceastæ preflioasæ calitate, numitæ
viaflæ, a fost dæruitæ unei largi varietæfli de pæsæri øi de animale mari øi
mici, terestre, acvatice sau zburætoare. Îmi place sæ mæ gândesc cât de
mirat øi de impresionat trebuie sæ fi fost Adam, contemplând blana moale
a oiflelor, spatele dur al elefanflilor, puterea muøchilor unui leopard øi
farmecul din privirea unui ursulefl koala. Cât trebuie sæ se fi bucurat
Dumnezeu, dezvæluindu-i lui Adam ceva din secretele creafliunii: leagænul
portabil al femelei cangur, talentul de arhitect al grangurului øi salturile
zburdalnicului delfin. Câtæ bucurie pentru Creator øi creaturæ în aceastæ
descoperire a naturii øi a prieteniei dintre ei, exact aøa cum Îøi dorise
Dumnezeu, cum plænuise sæ fie!

 Odatæ, ca niciodatæ, în acele vremuri de demult, Adam øi-a dat seama
cæ nimeni nu este asemenea lui. În timp ce se plimba prin grædinæ, el
cerceta cu privirea pâlcurile de copaci, tufele de azalee, cæutându-øi
perechea. “Dar pentru Adam nu s-a gæsit nici un ajutor potrivit” (Genesa
2:20). Nu era nimeni care sæ aibæ aceeaøi putere intelectualæ ca a lui,
aceeaøi structuræ emoflionalæ sau acelaøi potenflial spiritual. Deøi perfect
sænætos øi desævârøit, Adam suferea un sentiment al neîmplinirii. Îmi place
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sæ cred cæ acesta era momentul pe care-l aøtepta Dumnezeu pentru a-Øi
completa lucrarea de creafliune.

Gândul cæ nu este bine ca omul sæ fie singur nu era nou pentru
Dumnezeu. Nimic nu poate fi neøtiut pentru Cel Atotøtiutor. Ideea unirii
dintre bærbat øi femeie a fost dintotdeauna prezentæ în planul Sæu, iar
acum urma sæ se realizeze. Bineînfleles cæ Dumnezeu ar fi putut sæ-i creeze
simultan pe Adam øi pe Eva, dar nu a fæcut aøa. Privind în viitor, în
înflelepciunea Sa, El a considerat cæ este mai bine pentru Adam sæ simtæ
gustul amar al singurætæflii øi dorul întâlnirii cu acea unicæ fiinflæ, care ar
putea sæ-i aducæ împlinirea. Eva trebuia doritæ, prefluitæ, înainte de a apare
în lume.

Apoi Domnul, Dumnezeu, îl adoarme pe Adam – prima anestezie
generalæ din istorie. Se putea øi færæ, cu un Adam perfect treaz, conøtient,
supus færæ durere operafliei de extragere a unei coaste, ca materie de bazæ
pentru formarea femeii. Dar, în afaræ de donarea unei coaste, Adam nu
trebuia sæ aibæ nici o contribuflie la acest act de creaflie, nici mæcar în
calitate de observator pasiv. Niciodatæ el nu va avea dreptul sæ se laude
“eu am fost martor la…”, niciodatæ el nu va avea dreptul sæ se considere
superior femeii, prin ideea cæ a participat la crearea ei. Apariflia Evei urma
sæ fie actul de creaflie al lui Dumnezeu øi numai al Lui, aøa încât Adam a
dormit profund, în tot acest timp. Din nou, Dumnezeu trece prin procesul
formærii unui corp, de data aceasta însæ materia primæ pe care o foloseøte
este o parte din prima Sa creaflie, Adam, un simbol frumos al faptului cæ
ei doi sunt una. Capul este format, braflele, umerii, pieptul, restul
trunchiului, apoi extremitæflile. Existæ diferenfle între cele douæ fæpturi
create, dar ele nu sunt arbitrare. Scopul lui Dumnezeu era ca cei doi sæ se
completeze reciproc, sæ se completeze din punct de vedere fizic, emoflional
øi spiritual.

Adam încæ mai doarme în timp ce Dumnezeu lucreazæ la desævârøirea
Evei. Raportul biblic este succint: “Øi Dumnezeu a dus femeia la om”
(Genesa 2:22). Atât de mult spafliu este læsat imaginafliei! Oare Dumnezeu
l-a trezit uøor pe Adam? Sau mai întâi a vorbit cu Eva øi a fæcut-o conøtientæ
de cine este ea? Øtia Adam dinainte cæ atunci când se va trezi îi va fi
prezentatæ perechea sa? Tot ce øtim sigur este cæ “Dumnezeu a dus femeia
la om”. Ce întâlnire! Iat-o pe Eva: frumoasæ, fremætând în aøteptare; lângæ

S-a întâmplat într-o vineri
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ea, Adam: uluit, copleøit de bucurie; iatæ-L pe Dumnezeu: mulflumit,
încântat.

Mæ întreb care a fost primul comentariu al lui Adam. Cineva sugera
– øi nu consider ideea ireverenflioasæ – cæ prima exclamaflie a fost un
“Oau!!!” plin de entuziasm (sau un echivalent al sæu în limbajul edenic).
Avem înregistratæ pe paginile Bibliei afirmaflia profundæ: “Iatæ în sfârøit
aceea care este os din oasele mele øi carne din carnea mea. Se va numi
femeie (iøa) pentru cæ a fost luatæ din om (iø)” (Genesa 2:23). Biblia
continuæ: “Omul“øi nevasta lui erau amândoi goi øi nu le era ruøine”,
(Genesa 2:25). Ruøinea între sofl øi soflie, din pricina goliciunii, este invenflia
lui Satana, nu a lui Dumnezeu.

Dumnezeu a inventat cæsætoria, o ceremonie care marca începutul
vieflii intime dintre bærbat øi femeie. Aceasta a fost necesaræ, deoarece
simplul fapt de a fi împreunæ nu este suficient pentru a face dintr-un bærbat
øi o femeie un cuplu, o unitate, aøa cum trebuiau sæ fie Adam øi Eva. Cu o
curiozitate tipic femininæ aø vrea sæ øtiu mai multe detalii despre acea
cæsætorie; de exemplu, muzica. Muzica cereascæ a însoflit întotdeauna
evenimentele importante, cum ar fi: creafliunea, prima venire a Domnului
Isus, înælflarea la cer a celor mântuifli. A fost un cor, un ansamblu de coruri
sau cântece solo? Ce predicæ a însoflit porunca: “De aceea va læsa omul pe
tatæl sæu øi pe mama sa øi se va lipi de nevasta sa øi se vor face un singur
trup” (Genesa 2:24)? Probabil cæ li s-a explicat ce înseamnæ un tatæ øi o
mamæ øi, de ce nu, ce înseamnæ cæ “se vor face un singur trup”. Apoi,
“Dumnezeu i-a binecuvântat øi le-a zis: ‘Creøtefli, înmulflifli-væ, umplefli
pæmântul øi supunefli-l; øi stæpânifli peste peøtii mærii, peste pæsærile cerului
øi peste orice viefluitoare care se miøcæ pe pæmânt’” (Genesa 1:28). Pentru
a înflelege acest mesaj era nevoie de ceva informaflii. Niciodatæ Dumnezeu
nu ar fi poruncit: “Creøtefli øi înmulflifli-væ”, unor oameni abia creafli, lipsifli
de experienflæ, færæ sæ le explice ce înseamnæ aceasta. Întotdeauna
Dumnezeu i-a dat omului tot ceea ce are nevoie pentru o viaflæ împlinitæ,
satisfæcætoare; iar în privinfla lui “creøtefli øi înmulflifli-væ” erau multe de
aflat.

Cât îmi doresc sæ øtiu cuvintele pe care Dumnezeu le-a folosit pentru
a le descrie frumuseflea vieflii intime, a sexualitæflii! Ce termeni a întrebuinflat
când le-a vorbit despre împlinirea dragostei, pe plan fizic øi emoflional,



17

locul pe care aceasta o ocupa în planul Sæu pentru fericirea omului?!?
Dragostea – ce naturæ are, ce este ea?! Dragostea – eternæ, exclusivæ øi
capabilæ de a procrea! De un lucru sunt siguræ: cuvintele folosite au fost
clare, uøor de înfleles; nicidecum informaflii voalate, care ar fi næscut mai
multe întrebæri decât ræspunsuri. Pe mæsuræ ce Dumnezeu le dezvæluia
planul Sæu de desævârøitæ unire între sofl øi soflie, plan de o uimitoare
puritate, Adam øi Eva erau adânc emoflionafli øi încântafli.

Gândifli-væ: doi oameni perfecfli, proaspæt ieøifli din mâna Creatorului,
douæ trupuri vibrând de energie, fiecare nerv intact, fiecare muøchi
desævârøit dezvoltat, cu mintea liberæ de orice prejudecatæ culturalæ sau
socialæ, cu duhul plin de adorare faflæ de Creatorul lor, însufleflifli de un
spirit de iubire adâncæ unul pentru celælalt!

Ei nu au avut niciodatæ pærinfli bine intenflionafli, care sæ le explice,
copleøifli de jenæ, de groazæ øi de bruscæ bâlbâialæ, abc-ul vieflii sexuale.
Nimeni nu i-a spus Evei cæ ar trebui sæ se ruøineze de pærflile sexuale ale
trupului ei øi sæ le priveascæ drept necurate. Nimeni nu i-a dat peste mânæ
lui Adam în prima lui încercare de a-øi explora zona genitalæ. Nimeni –
cu sau færæ intenflie – nu i-a înspæimântat cu privire la instinctele lor sexuale
sau la transformærile trupurilor lor în procesul de maturizare sexualæ.
Nimeni nu le-a transmis mesaje verbale sau nonverbale care sæ le sugereze
cæ sexul poate fi murdar, distractiv, pe furate sau anormal. Nici un coleg
nu i-a dezinformat în materie de sex, chicotind øi punându-i pe piste greøite.

Nu, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat! Adam øi Eva aveau
douæ trupuri perfecte, douæ minfli ordonate, douæ suflete altruiste,
iubindu-se unul pe altul. O cæsætorie øi o intimitate perfectæ, grozavæ! Aøa
cum Dumnezeu intenflionase pentru ei.

Uneori, træim cu impresia cæ Dumnezeu a creat organele sexuale la
bærbat øi la femeie, dar omul singur a descoperit cum sæ le foloseascæ øi sæ
se bucure de ele (lucru care, credem noi, L-a surprins pe Dumnezeu).
Biserica a neglijat prea mult timp studierea dragostei, ca împlinire sexualæ.
Tæcerea, decenfla, în acest domeniu, erau privite ca virtufli sfinte. Mulfli nu
înfleleg cum pot fi compatibile aceste douæ aspecte: o viaflæ sexualæ øi o
viaflæ de sfinflenie.

Dar Biblia este foarte deschisæ pe marginea acestui subiect. Atât de
deschisæ, încât anumite pærfli din ea nu erau fæcute publice, pe motiv cæ ar

S-a întâmplat într-o vineri
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conduce lumea în rætæcire. O traducere exactæ a Bibliei era catalogatæ
drept vulgaræ, în epoca victorianæ. În anul 1833, Webster a publicat o
versiune cenzuratæ a Bibliei King James Version din care se scoseseræ
cuvinte atât de øocante, precum: pântec, adulter etc. În aceastæ versiune,
Noe nu-øi mai “værsa sæmânfla”, ceea ce deja este o expresie eufemisticæ,
ci “nu-øi mai atingea scopul”.

Acestei versiuni nu i se mai acordæ multæ atenflie astæzi. Cu toate
acestea, sentimentul cæ o abordare sexualæ ar fi nepotrivitæ în bisericæ,
persistæ øi azi. Mi s-a întâmplat sæ fiu abordatæ de oameni care sæ-mi
spunæ cæ nu înfleleg de ce Dumnezeu a proiectat aøa viafla sexualæ a omului;
ei credeau cæ ceva esenflial a scæpat de sub control øi o eroare fatalæ s-a
strecurat în procesul de creare a omului, atunci când s-a avut în vedere
latura sexualæ; dar, dacæ nu-i o eroare fatalæ, atunci e o greøealæ de judecatæ
din partea Proiectantului. Astfel de sentimente nu sugereazæ decât o foarte
slabæ øi greøitæ înflelegere a planului pe care Dumnezeu l-a avut cu privire
la ce poate însemna o unire în dragoste dintre un bærbat øi o femeie.

Dumnezeu merge chiar mai departe, încât foloseøte acest act al
cæsætoriei ca pe un simbol al dragostei Sale pentru bisericæ. O iubire atât
de intimæ, atât de grijulie, atât de totalæ, încât cel mai bun mod de a o
ilustra este sæ o asemene cu frumuseflea iubirii ce poate exista între un sofl
øi o soflie. Prin urmare, cu cât ne bucuræm mai mult de experienfla sexualæ,
cu cât îi descoperim noi frumusefli øi cu cât învæflæm sæ dæruim bucurie, cu
atât mai mult vom înflelege dragostea lui Dumnezeu pentru noi. În calitate
de creøtini suntem îndemnafli sæ exploræm aceastæ laturæ a personalitæflii
noastre øi sæ învæflæm de la El care este voia Sa cu privire la sexualitatea
noastræ. Aøtept cu neræbdare øi cu emoflie sæ o descoperim împreunæ pe
parcursul capitolelor care vor urma.
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Dupæ aceea vine
Ellen White

“Cred cæ Dumnezeu este Cel care a inventat sexul, dar mæ îndoiesc
cæ a desemnat-o pe Ellen White sæ ne dea manualul cu instrucfliuni!”
Aceastæ remarcæ era fæcutæ de o persoanæ credincioasæ, extrem de confuzæ
cu privire la ceea ce ea auzise cæ ar fi pærerea lui Ellen White referitoare
la sex. Deøi multe persoane cred cæ Dumnezeu a intenflionat ca viafla sexualæ
sæ fie atât o experienflæ plæcutæ, cât øi una spiritualæ, ei nu înfleleg ce punct
de vedere a avut Ellen White faflæ de aceastæ laturæ a cæsniciei. Cel mai
derutant este faptul cæ se pot lua pasaje din scrierile sale øi pot fi fæcute sæ
se potriveascæ unor pæreri puternic antisexuale.

Acest material reprezintæ mijlocul prin care mulfli oameni au fost
“deturnafli” de la un studiu aprofundat al scrierilor ei, pentru a descoperi
ei înøiøi care sunt afirmafliile contradictorii ale lui Ellen White; le-a fost
mult mai uøor sæ o desconsidere complet. Prea adesea, ea este væzutæ ca o
persoanæ severæ, încruntatæ, adversara oricærei bucurii nevinovate – oricum,
prea bætrânæ pentru a ne înflelege!

Øtiu cæ aceastæ uimitoare femeie nu are nevoie de mine pentru o
pledoarie de apærare; totuøi doresc sæ prezint câteva puncte de vedere ale
dânsei cu privire la sex. Studiul pe care l-am întreprins m-a ajutat mult sæ
înfleleg ce lucruri încântætoare øi pline de cælduræ a scris. De asemenea, i-a
ajutat pe cei cu care am avut prilejul sæ discut – persoane suficient de
confuze în acest subiect pentru a-øi periclita viafla sexualæ conjugalæ.

De fapt, majoritatea materialului scris de Ellen White pe tema
sexualitæflii a fost conceput în anii timpurii ai slujirii sale, când era încæ o
femeie tânæræ. Ea s-a cæsætorit la 19 ani øi primul ei bæiat s-a næscut cu
douæ zile înainte de prima aniversare a zilei lor de cæsætorie. Ulterior, a
mai avut încæ trei fii, iar cæsnicia ei a durat mulfli ani fericifli.

Ellen White a scris într-o perioadæ în care sexualitatea nu era privitæ
ca un subiect decent, potrivit pentru o dezbatere publicæ. Exact în acest
timp, regina Victoria îøi folosea influenfla pentru a impune o conduitæ
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socialæ artificialæ, plinæ de rigiditate, pânæ acolo încât cuvântul victorian
a ajuns sæ fie folosit tocmai pentru a sugera acest lucru. În urmætorul
capitol, vom prezenta o parte din aspectele istorice ale gândirii cu privire
la sexualitate, inclusiv curentul victorian; deocamdatæ, sæ reflinem cæ el
desemna o epocæ în care se presupunea cæ o adeværatæ doamnæ mai degrabæ
ar fi trebuit sæ îndure neplæcerile relafliei sexuale, decât sæ se bucure de ea.
Ellen White, care a scris despre aceasta în termeni plini de cælduræ øi de
iubire, are o atitudine de avangardæ; dar acest lucru nu ar trebui sæ ne
surprindæ!

În acea perioadæ, viafla sexualæ era plinæ de multe anxietæfli cu privire
la concepflie, cæci se cunoøteau numai metode de contracepflie nesigure øi
nesatisfæcætoare. Iar când experienfla sexualæ este asociatæ cu anxietatea,
rezultatul este dezastruos! Sænætatea femeilor nu era atât de bunæ, aøa
cum este acum. Datoritæ unor obiceiuri dæunætoare, datoritæ modei øi
ignoranflei în ceea ce priveøte o alimentaflie sænætoasæ, datoritæ condifliilor
de trai precare, femeile nu erau atât de viguroase øi de robuste ca astæzi.
Traumele suferite la naøtere øi netratate corespunzætor erau responsabile
de disconfortul sau chiar suferinfla din timpul actului sexual. Adæugafli øi
faptul cæ bunætatea øi înflelegerea nu erau principii împærtæøite de bærbaflii
acelei epoci. Aøadar, este important sæ înflelegem care era viafla sexualæ a
femeii obiønuite, pentru a înflelege ce anume condamna Ellen White.

În compilaflia Cæminul adventist, în mod deosebit secfliunea a V-a
“De la altarul cæsætoriei”, ea vorbeøte într-un mod direct, deschis despre
anumite practici sexuale. Stilul adoptat este unul dur, militant, aøa cum
obiønuieøte sæ foloseascæ ori de câte ori dezbate un subiect important pentru
inima ei. Ellen White pornea o cruciadæ împotriva a tot ce pærea cæ l-ar
abate pe om de la idealul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Destul de
des, ea condamnæ “pasiunile animalice”, “pasiunile desfrânate”, “desfrâul
carnal”, “pasiunile josnice” øi “înclinafliile animalice”. Ce voia sæ spunæ
prin acestea? În mod clar, nu intenfliona o condamnare universalæ a sexului,
deoarece avem declaraflia ei prin care afirmæ cæ “relaflia conjugalæ” (un
eufemism pentru actul sexual, la fel cum era øi “relaflia familialæ”
sau”“drepturile conjugale”) este un simbol pentru acea “unire sacræ øi
tandræ dintre Cristos øi poporul Sæu”. Ea îøi argumenteazæ afirmaflia prin
citarea unor pasaje din Isaia øi din Solomon (Isaia 54:4,5; Cântarea
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cântærilor 2:16; 4:7; 5:10). Iatæ deci o descriere frumoasæ øi tandræ a iubirii
conjugale, demnæ de un asemenea simbolism!

Mæ întreb, de ce nu am privi aceste declaraflii la adeværata lor valoare?
Ce înflelegem când vorbim despre “tendinfle animalice”? Gândul meu
zboaræ la cæfleluøii pe care i-am avut. Copulaflia lor nu avea nici o legæturæ
cu o relaflie de dragoste. Nu manifestau nici o preocupare pentru a oferi
plæcere, dragoste, afecfliune partenerului lor. A întrefline relaflii sexuale cu
mai mulfli parteneri este un lucru obiønuit în lumea animalæ. Uneori, existæ
tendinfla de a provoca durere, traume partenerului de sex – prin muøcæturi,
zgârieturi, apucare øi flinere cu forfla. Vreau sæ declar în mod vehement cæ
sunt cu totul împotriva unor astfel de acte sexuale! Øi mulfli alfli scriitori
moderni au aceeaøi pærere ca øi mine. Sæ væ dau câteva exemple. Harry
Hollis: “La animale, sexul este ceva sezonier, glandular, instinctiv øi
imperativ”. Lark Ellzey: “Dacæ vom privi sexul ca fiind un act pur øi
simplu animalic, nu vom obfline decât rezultate animalice”. Ira Reiss:
“Actul sexual ar trebui sæ fie un act centrat pe persoanæ în întregime, nu
doar pe trupul cuiva”. Lester Kirkendall: “Calitatea relafliei interpersonale
este de o deosebitæ importanflæ”. Alexander Lowen øi Robert Levin:
“Atunci când actul sexual înceteazæ sæ mai fie o expresie a dragostei dintre
douæ persoane, el nu este superior unei banale funcflii fiziologice
caracteristice oricærui animal… Iar sexul în sine nu poate produce acea
satisfacflie puternicæ øi de duratæ, dacæ este limitat la un nivel animalic.”

Vi se pare cæ aceste afirmaflii diferæ mult de cele fæcute de Ellen
White, cu ani în urmæ? Cum am putea sæ o catalogæm ca fiind împotriva
sexului, când spune exact aceleaøi lucruri ca øi psihologii din ziua de azi, pe
care în nici un caz nu-i putem considera ca fiind adversari ai vieflii sexuale?

Ori de câte ori unul sau ambii sofli fac din eliberarea tensiunii sexuale
scopul principal al partidei lor erotice, ori de câte ori ostilitatea øi duømænia,
mai degrabæ decât gesturile de dragoste, preced actul sexual, ori de câte
ori egoismul, tendinfla de a profita de partenerul tæu este dominantæ, iar
tandreflea lipseøte din peisaj – cred cæ putem aplica termenul de “pasiune
josnicæ” despre care vorbea Ellen White.

Prin contrast, ea descrie relaflia sexualæ din cadrul cæsætoriei în termeni
deosebit de calzi, de admirativi! Sæ amintim câteva astfel de pasaje: “El
(Isus) priveøte cu plæcere asupra familiilor în care domneøte o dragoste

Dupæ aceea vine Ellen White
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sfântæ øi neegoistæ”. (Cæminul adventist, pag. 121). “Existæ o træsæturæ a
dragostei conjugale pe care Dumnezeu o consideræ sfântæ.” (Idem, pag.
123). “Întreflinefli terenul inimii afânat, prin manifestæri de iubire
ocrotitoare.” (Idem, pag. 19). “Soflii øi sofliile pot avea parte de o fericire,
în care îngerii lui Dumnezeu sæ gæseascæ bucurie.” (Idem, pag. 102). “Tofli
aceia care pæøesc în relaflia de cæsætorie având un scop sfânt – soflul, de a
obfline afecfliunea sinceræ a inimii doamnei lui, iar soflia de a îmbunætæfli,
de a îndulci, de a perfecfliona caracterul soflului ei – tofli aceøtia corespund
idealului pe care Dumnezeu îl are pentru ei” (Idem pag. 99). “Îngerii lui
Dumnezeu vor fi oaspeflii acelui cæmin, iar ocrotirea lor sfântæ va lumina
dormitorul soflilor.” (Idem, pag. 94). Toate aceste afirmaflii îmi dau impresia
cæ Ellen White recunoøtea frumuseflea pe care o relaflie sexualæ plinæ de
iubire o poate aduce într-o cæsnicie.

 Unii au fost derutafli de un termen pe care ea l-a folosit: “a abuza de
privilegiile conjugale”, gândind cæ acesta ar implica o folosire excesivæ a
lor. Este important de reflinut faptul cæ o mare parte din materialul scris de
Ellen White pe aceastæ temæ este o compilaflie din ceea ce am putea numi
“cazuri reprezentative”– ræspunzând unor situaflii specifice. În timp ce o
parte din material se preteazæ unei generalizæri, nu tot ceea ce s-a scris
este valabil în dreptul oricærei cæsnicii. Este periculos øi incorect sæ alegem
câteva fraze dintr-un astfel de caz specific øi sæ le transformæm într-o
doctrinæ general valabilæ. Dacæ ea a scris domnului øi doamnei X sau
domnului Y, cu siguranflæ cæ avea dreptate atunci când îi atenfliona cæ
abuzeazæ de privilegiile lor. Noi nu avem de unde sæ øtim. Sfatul era bun
pentru ei øi sper cæ le-a fost de folos. Dar aceasta nu înseamnæ cæ domnul
øi doamna Z, care se bucuræ de o viaflæ sexualæ satisfæcætoare care le
împlineøte nevoile din punct de vedere fizic øi emoflional, ar putea beneficia
de acelaøi sfat.

Acum câfliva ani, am auzit o poveste despre un credincios sincer. El
era atât de dornic sæ se conformeze sfaturilor pe care Ellen White le dædea
cu privire la dietæ, încât, atunci când a citit o afirmaflie prin care ea
condamna obiceiul nesænætos de a mânca prea mult, s-a decis sæ consume
câte o canæ de granola de trei ori pe zi. Dupæ vreo câteva zile a recitit
mesajul; acesta era neschimbat  “nu este bine sæ mænânci prea mult”, aøa
încât øi-a redus porflia la câte o jumætate de canæ de trei ori pe zi. Au trecut
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mai multe zile astfel, omul respectând credincios raflia pe care øi-o
impusese; imaginafli-væ ce surprizæ a avut când, recitind mesajul, a
descoperit cæ este în continuare condamnat pentru cæ mænâncæ prea mult!

Concluzia este evidentæ: un sfat trebuie aplicat în mod specific unei
persoane aflate într-o situaflie specificæ. Cu siguranflæ, existæ un pericol în
a citi sfaturi constructive øi a gândi întotdeauna cæ sunt bune pentru ceilalfli,
dar niciodatæ pentru noi. Ca øi în celelalte domenii ale viefluirii creøtine,
avem nevoie de o judecatæ aflatæ sub cælæuzirea Duhului Sfânt pentru a
træi o viaflæ sexualæ echilibratæ.

Uneori întâlnesc persoane care declaræ hotærât cæ au citit ei undeva o
afirmaflie fæcutæ de Ellen White, prin care actul sexual este îngæduit numai
dacæ are drept scop reproducerea. Aceastæ pærere era susflinutæ de cætre
unii contemporani cu ea, în mod deosebit de doctorul Kellog. În cartea sa,
Viafla sexualæ pe înflelesul tuturor, scrisæ în anul 1879, el sugera cæ multe
rele ar putea fi evitate dacæ unicul scop al actului sexual ar fi procreerea.
“Ar exista mai puflinæ plæcere senzualæ, dar mult mai multæ bucurie nobilæ.”
Ellen White nu a împærtæøit acest punct de vedere. Conform unui articol
scris de Arthur, nepotul lui Ellen White, în The Ministry din aprilie 1969,
J. N. Loughborough a scris o scrisoare de ræspuns unui domn preocupat
de acest subiect. Acest domn auzise cæ Ellen White împærtæøea ideea
doctorului Kellog. Loughborough îl asigura cæ “sora White nu i-a aprobat
niciodatæ pe aceia care au adoptat o astfel de poziflie”.

Iatæ un fragment din scrisoarea cætre acel domn, datând din anul
1907: “Un bærbat din California a scris un eseu pe aceastæ temæ øi dorea
ca sora White sæ-i confirme faptul cæ face o lucrare bunæ publicându-l. El
a venit în vizitæ, dar ea a refuzat sæ-l primeascæ, transmiflându-i cæ mai
bine ar abandona acest proiect. El a insistat sæ o vadæ øi, în final, Ellen
White l-a primit. Dupæ ce el øi-a terminat expunerea teoriei, ea l-a întrebat
dacæ mai are ceva de adæugat. El a ræspuns cæ nu, iar ea l-a sfætuit: ’Du-te
acasæ øi comportæ-te ca un adeværat bærbat!’ El a înfleles aluzia, iar tratatul
nu a mai fost publicat niciodatæ.”

Væ propun sæ luæm în consideraflie øi alte dovezi, care demonstreazæ
falsitatea teoriei “sexul este numai pentru procreare”. Dumnezeu a proiectat
pe bærbafli øi pe femei cu capacitatea de a avea dorinfle sexuale øi
posibilitatea de a face sex chiar dupæ ce perioada fertilæ a femeii a trecut;

Dupæ aceea vine Ellen White
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ideal este ca bucuria sexualæ sæ fie a ambilor parteneri. În mod cu totul
deosebit de regnul animal, care are perioade de împerechere sezoniere,
ritmice, omul poate sæ se bucure de sex sæptæmânæ dupæ sæptæmânæ, lunæ
dupæ lunæ, an dupæ an.

Cred cæ este interesant sæ ne dæm seama cæ numai omul træieøte
orgasmul faflæ în faflæ. Nu existæ ceva asemænætor în lumea animalæ. Acesta
este un indiciu al faptului cæ actul sexual este mai mult decât un act de
procreere, în vederea înmulflirii rasei umane; el pare sæ fie un cadou deosebit
fæcut de Creator oamenilor, în calitatea lor de fiinfle raflionale. Deøi aceste
douæ activitæfli sunt unite pentru a îndeplini acest scop, cele douæ funcflii
nu sunt în aceeaøi relaflie pentru o femeie!

Am discutat mai devreme, în acest capitol, despre faptul cæ Ellen
White a accentuat conceptul biblic al asemænærii dintre relaflia de iubire
ce existæ între doi sofli øi dragostea pe care Domnul Isus o are pentru
biserica Sa. Urmætoarele fragmente din Cântarea cântærilor  lui Solomon,
adeværate cântece de dragoste, nu-i erau stræine:

Sæ mæ særute cu særutærile gurii lui!
Cæci toate dezmierdærile tale sunt mai bune decât vinul.
(Cântarea cântærilor 1:2)

Sæ-øi punæ mâna stângæ sub capul meu
øi sæ mæ îmbræfliøeze cu dreapta lui. (Cântarea cântærilor 2:6)

Ce lipici în dezmierdærile tale, soro, mireaso!
Dezmierdærile tale prefluiesc mai mult decât vinul,
øi miresmele tale sunt mai plæcute decât toate miresmele!
Miere picuræ din buzele tale, mireaso,
miere øi lapte se aflæ sub limba ta,
øi mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului.
(Cântarea cântærilor 4:10,11)
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Dis-de-dimineaflæ ne vom duce la vii,
sæ vedem dacæ a înmugurit via, dacæ s-a deschis floarea,
øi dacæ au înflorit rodiile.
Acolo îfli voi da dragostea mea. (Cântarea Cântærilor 7:12)

Aceste versuri deosebit de frumoase nu sugereazæ o experienflæ eroticæ
timidæ! Sexul nu este privit ca ceva ce trebuie îndurat, oferit împotriva
voinflei, acceptat cu seninætate sau cu pasivitate. Din contræ, stilul denotæ
bucurie, plæcere, dorinflæ. Ellen White sfætuieøte ca în cadrul cæsætoriei
“fiecare sæ promoveze fericirea celuilalt”. (Cæminul adventist, pag. 103).
Øi cât de frumos ilustreazæ aceastæ idee Cântarea cântærilor lui Solomon!
Cu adeværat, “o casæ în care dragostea domneøte, acolo unde iubirea este
exprimatæ prin cuvinte, priviri øi fapte” (Idem, pag. 109) este în deplinæ
concordanflæ atât cu filozofia biblicæ, cât øi cu spiritul profetic.

Am subliniat acest lucru, deoarece cuplurilor cærora le-am acordat
consiliere a trebuit sæ le explic care este scopul lui Dumnezeu pentru viafla
lor sexualæ. Sunt încredinflatæ cæ El a desemnat-o pe umila Lui slujitoare,
Ellen White, sæ ne prezinte în cuvinte pline de cælduræ øi de sensibilitate
care este planul Sæu faflæ de noi.

Atunci, de unde am colecflionat atâtea idei negative? În urmætoarele
douæ capitole vom descoperi acest lucru.

Dupæ aceea vine Ellen White
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Unde-i greøeala?

Pæstrând în minte idealul edenic al unei relaflii perfect armonizate,
ajungem în mod inevitabil la întrebarea: “Unde-i greøeala ?” Adam øi
Eva s-au înfleles perfect cât timp iubirea unuia faflæ de celælalt øi a fiecæruia
faflæ de Dumnezeu a fost o iubire lipsitæ de egoism. Cât timp gândurile øi
dorinflele soflilor au flintit în primul rând la unitatea familiei, fericirea lor
nu a fost tulburatæ de nimic. Eva era tovaræøa de viaflæ a lui Adam, egalæ
cu el, având statutul unui “al doilea eu” pentru soflul ei (Ellen White,
Patriarhi øi profefli, pag. 46); amândoi comunicau în mod personal cu
Dumnezeu în fiecare zi.

Aceasta a fost cândva. Væ invit într-o scurtæ incursiune în istorie,
pentru a înflelege impactul fiecærei epoci asupra vieflii conjugale de ieri øi
de azi. Ne începem cælætoria în grædina Edenului, unde prima pereche de
sofli a avut parte de o fericire idilicæ øi ajungem curând într-o societate
unde gândurile egoiste au luat locul fidelitæflii faflæ de partenerul de viaflæ
øi faflæ de Dumnezeu. Este un adevær cunoscut faptul cæ ori de câte ori
omul consideræ cæ planul pe care Dumnezeu îl are pentru viafla lui este
inferior celui pe care mintea lui îl poate concepe, eøecul este sigur. Astfel,
una dintre primele consecinfle ale ræzvrætirii lui Adam øi a Evei împotriva
lui Dumnezeu este poziflia de subordonare pe care o capætæ acum soflia.
Într-o lume în care øi-a fæcut apariflia pæcatul, existenfla a doi conducætori,
a douæ persoane cu drepturi egale, poate periclita unitatea øi armonia
familialæ, pentru cæ, vedefli dumneavoastræ, pæcatul nu înfloreøte øi nu
rodeøte nicæieri pace, încredere øi o colaborare loialæ. Ellen White afirmæ
cæ noua configuraflie a rolurilor lor trebuia sæ fie “o binecuvântare pentru
familia umanæ; dar faptul cæ bærbatul a abuzat de supremaflia ce i-a fost
datæ a fæcut adesea ca soarta femeii sæ fie foarte amaræ, fæcându-i viafla o
povaræ” (Idem, pag. 59).

Acest grup de “femei amærâte” a apærut destul de devreme în istoria
umanitæflii øi, o datæ cu ele, inauguræm epoca disfuncflionalitæflilor sexuale.
Ori de câte ori femeile sunt considerate øi tratate ca fiind niøte fiinfle
inferioare, deschidem larg porta pentru exploatare øi degenerare. Bærbatul
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devine agresor, acflionând într-un mod total diferit de rolul pe care ar fi
trebuit sæ-l joace într-o relaflie sexualæ: plin de iubire, copleøit de respect,
motivat de grijæ øi de atenflie faflæ de soflia sa.

Deøi în Israelul antic femeia era respectatæ mai mult decât în culturile
vecine, anumite practici existente împiedicau træirea unor experienfle
sexuale care sæ se desfæøoare într-un climat de afecfliune. De exemplu,
femeia era privitæ ca o proprietate; i se acorda o valoare mai micæ decât
unui bærbat, exista un standard dublu al fidelitæflii maritale, iar divorflul
era foarte uøor de obflinut pentru un bærbat. Copiind obiceiurile popoarelor
vecine, evreii au introdus cæsætoriile poligame øi concubinajul. Acest
import de practici pægâne a generat o înræutæflire a vieflii de familie. Plæcerea
sexualæ era cæutatæ numai pentru propria satisfacflie. Totuøi câteva lucruri
bune mai ræmæseseræ: recunoøteau cæ, din punct de vedere al Dumnezeului
lui Israel, cæsætoria idealæ era cea monogamæ, heterosexualæ, iar
infidelitatea conjugalæ era, cel puflin teoretic, condamnatæ. Aceste precepte
au avut un caracter permanent, în ciuda faptului cæ evreii le încælcau adesea.
Un alt aspect demn de remarcat este limbajul direct øi clar folosit în Israel
pentru descrierea sexualitæflii. Biblia nu înregistreazæ nimic care sæ sugereze
existenfla unui limbaj eufemistic, ceflos, acesta apærând mult mai târziu.

Dar ce se întâmpla în cultura romanæ sau greacæ? Nici aici viafla
conjugalæ nu era prea elevatæ. Demostene, 3000 î.Hr., om de stat grec,
sfætuia bærbaflii sæ-øi ia mai multe dintre creaturile acelea inferioare, numite
femei, pentru a putea îngriji mai bine de nevoile importante ale bærbaflilor:
“Amantele sæ le iei pentru plæcere, concubinele pentru delectarea de peste
zi, iar sofliile sunt bune sæ-fli aducæ copii legitimi pe lume øi sæ-fli conducæ
gospodæria cu credincioøie”. Soflia putea fi repudiatæ øi alungatæ pentru
urmætoarele motive: sterilitate, lipsæ de atractivitate în ochii soflului sau,
pur øi simplu, pentru cæ s-a plictisit de ea. Vechii greci credeau cæ bærbatul
este de naturæ bisexualæ. În afara sofliilor øi concubinelor, bærbatul grec,
care se respecta, flinea pe lângæ casæ un tânær cu care întreflinea relaflii
homosexuale. Homosexualitatea era un fenomen social pretutindeni
acceptat, uneori chiar încurajat. Solon, regele grec, cunoscut pentru
sistemul de legi pe care le-a promulgat, a acordat mari privilegii sociale
celor care practicau homosexualitatea. Acest stil de viaflæ nu era
caracteristic numai bærbatului grec. Cuvântul “lesbianæ” derivæ din numele
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insulei Lesbos, din Marea Egee, unde exista o comunitate de femei ce-øi
ofereau reciproc companie sexualæ.

Sæ ne întoarcem privirile spre Roma: în perioada timpurie gæsim o
societate strict monogamæ, ulterior alteratæ de acumularea de bogæflii øi de
câøtigarea multor ræzboaie. Astfel statutul de inferioritate al femeii se
continuæ. Cato, om de stat roman din secolul III î.Hr., spunea: “Dacæ-fli
prinzi nevasta în adulter, omoar-o pe loc, færæ judecatæ øi cu conøtiinfla
împæcatæ. Dar, dacæ ea te prinde pe tine în adulter, nu are dreptul sæ te
atingæ nici mæcar cu un deget”. Soflul avea dreptul sæ aplice sofliei “pedepse
moderate”, cum ar fi: ”bætæi violente cu bice øi befle, dar nu avea voie s-o
doboare la pæmânt prin lovituri cu vergele de fier”.

În cartea sa O istorie a cæsætoriei øi a familiei, Goodsell descrie
societatea romanæ imperialæ drept una coruptæ øi degeneratæ, având norme
sexuale destul de lejere. El afirmæ cæ befliile, îmbuibærile cu mâncare,
jocurile violente, viafla træitæ la extrem “au condus la stârnirea pasiunilor
animalice, fapt ce a degenerat deseori în adeværate orgii sexuale – cel
puflin în rândurile nobilimii”. Toate acestea l-au determinat pe Juvenal,
poet din secolul I d.Hr., sæ exclame: “Castitatea a dispærut de mult de pe
pæmânt!”

Acesta era cadrul în care Domnul Isus Øi-a desfæøurat viafla øi Øi-a
prezentat învæflæturile, cu ocazia primei Sale veniri. Ce contrast izbitor
între viafla Sa øi viafla oamenilor! Un loc important în predicile øi în pildele
Sale a fost acordat problemelor cu care se confruntau femeile. El a încercat
sæ îmbunætæfleascæ statutul femeilor în ceea ce s-a numit biserica creøtinæ
primaræ. Chiar din perioada Vechiului Testament au existat femei care au
ocupat poziflii importante în societate.

În tot timpul lucrærii Sale, Domnul Isus a fost sensibil la nevoile
altora, fie cæ a fost vorba de hrænirea unor mulflimi înfometate, vindecarea
unui suferind sau evitarea unei situaflii jenante, cu ocazia unei nunfli într-o
familie særacæ. fiinta Sa declaratæ era aceea de a oferi tuturor o viaflæ
îmbeløugatæ; aceasta includea øi restaurarea relafliilor conjugale, la
demnitatea øi la calitatea proiectului iniflial al Creatorului. El a onorat øi a
întærit instituflia cæsætoriei, evidenfliind caracterul ei durabil, prin faptul cæ
a restrâns foarte mult motivele valabile de obflinere a divorflului. De
asemenea, a lærgit mult categoria actelor etichetate drept “infidelitate
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matrimonialæ”, condamnând pânæ øi atitudinea care stæ la baza faptei de
infidelitate, cercetând mintea øi inima.

 Dupæ aceastæ perioadæ a bisericii creøtine primare, în secolele II øi
III ale erei creøtine, un  important concept de origine greacæ s-a strecurat
în bisericæ, iar una dintre urmærile acestei infiltræri a fost perturbarea
comportamentului sexual al credincioøilor. Acest concept este numit
“dihotomia omului”, adicæ separarea spiritului de trup. Consecinfla acestei
idei a fost considerarea oricærei plæceri trupeøti – inclusiv a plæcerilor
sexuale – ca fiind de naturæ rea, nesfântæ. Alungarea lui Adam din Eden
era interpretatæ ca o pedeapsæ a pæcatului sexual, pæcat în care Eva a jucat
rolul seducætoarei. Reprezentativ pentru epoca sa, Tertulian, unul dintre
pærinflii bisericii timpurii, acuza: “Femeie, tu eøti poarta de intrare a
diavolului în lume. Tu eøti aceea care a cules fructul oprit. Tu eøti prima
care a nesocotit Legea divinæ. Tu eøti aceea care l-a convins pe Adam sæ
pæcætuiascæ, cæci diavolul nu avea suficientæ putere sæ-l biruiascæ. Femeie,
tu eøti aceea care l-a distrus atât de uøor pe cel ce trebuia sæ fie imaginea
lui Dumnezeu, bærbatul. Øi astæzi, continui sæ fii aceeaøi  seducætoare
periculoasæ. De aceea declar: femeia sæ fie izolatæ cât mai mult, sæ se
îmbrace în haine sobre, sæ-øi acopere fafla øi sæ pæøeascæ umil pe pæmânt.”

Orice manifestare a sexualitæflii era privitæ ca un virus contagios,
mortal. A face sex numai pentru plæcere era considerat un pæcat. Teologii
bisericii avertizau creøtinii de faptul cæ Duhul Sfânt pæræseøte camerele în
care soflii întreflineau relaflii sexuale, chiar dacæ motivaflia lor nu era de
dragul plæcerii, ci de dragul aparifliei unor copii în familie. Deoarece
cæsætoria era consideratæ a fi generatoare de stricæciune moralæ, biserica
refuza sæ oficieze aceastæ ceremonie în anumite zile ale anului, zile
considerate sfinte. Datoria unei soflii era aceea de a descuraja interesul
sexual al soflului ei, refuzându-i chiar øi særutul. Cei mai admirafli oameni
ai bisericii erau aceia care se dedicau celibatului, negustând din “plæcerile
cærnii”.

Oricât de incredibil ar pærea, unele dintre aceste concepflii s-au
perpetuat pânæ în ziua de azi. Influenfla lor a fost puternicæ datoritæ originii
lor sacre, bisericeøti. Mulfli oameni træiesc în umbra acestor concepte færæ
sæ aibæ habar cine le-a instituit: Dumnezeu sau omul. Un lucru este sigur:
atunci când manifestarea plinæ de dragoste a sexualitæflii în cadrul unei
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cæsætorii este declaratæ dezgustætoare, respingætoare, revoltætoare, obscenæ
– ceva este greøit în ipotezæ sau raflionament. Asemenea atribute nu pot fi
folosite pentru a descrie un act pe care Dumnezeu l-a creat øi l-a
binecuvântat. În mod trist, în aceastæ perioadæ a epocii creøtine, statutul
femeii decade øi mai mult: dacæ înainte, în epoca barbaræ, femeia era
consideratæ o creaturæ inferioaræ bærbatului, acum, în biserica creøtinæ
timpurie, ea este væzutæ ca o adeværatæ ameninflare – femeia, o corupætoare!
Crisostom, pærinte al bisericii timpurii greceøti, scria: “Femeia este un
ræu necesar, o tentaflie adeværatæ, o calamitate pe care fli-o doreøti, un pericol
pe lângæ casa omului, uluitor de fascinantæ! Femeia – otravæ frumos
ambalatæ!” Câte secole sunt necesare pentru a eradica complet rezultatele
unei astfel de gândiri din conøtiinfla bærbaflilor øi a femeilor, nimeni nu
poate øti!

Dar sæ trecem mai departe, la evul mediu, unde observæm o revenire
la ideile anterioare epocii creøtine timpurii, caracterizatæ de inhibiflie
sexualæ. Conform lui Lewishohn (O istorie a obiceiurilor sexuale), în
evul mediu “adulterul era væzut ca o distracflie socialæ”. Prostituflia, violul
øi incestul au luat amploare mai ales în rândurile nobilimii øi ale regalitæflii.
Alcuin, unul dintre consilierii regelui Carol cel Mare, scria cæ “nobilimea
era cu totul inundatæ de un potop de imoralitate, adulter øi incest”. La
curtea regelui Arthur, o legendæ povesteøte cum cineva a confecflionat o
mantie deosebitæ ce trebuia purtatæ numai de o femeie castæ. Øi în toatæ
curtea regelui Arthur, nu s-a gæsit niciuna demnæ s-o îmbrace.

Bonifaciu, cælugær englez, îøi descria contemporanii astfel: ”Englezul
disprefluieøte profund instituflia cæsætoriei, refuzæ categoric sæ-øi ia neveste
legitime øi continuæ sæ træiascæ în desfrâu øi adulter, luând drept model
mægarii în cælduri”.

Un singur lucru bun se poate spune despre aceastæ epocæ: atât bærbaflii,
cât øi femeile priveau viafla sexualæ ca fiind o experienflæ antrenantæ, “mai
mult pentru plæcere decât pentru reproducere”. Astfel, s-a cæzut dintr-o
extremæ în alta, de la ascetism la desfrâu. Idealul lui Dumnezeu cu privire
la cæsætorie nu s-a împlinit în niciuna dintre ele.

Øi iatæ cæ am ajuns în secolul XVI, când apare Reforma, miøcare ce
va contribui mult la întærirea institufliei cæsætoriei. Uriaøe schimbæri au
loc în gândirea religioasæ a vremii, fapt care va conduce la o elevare a
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relafliilor umane. Statutul femeilor a început sæ se îmbunætæfleascæ, pe
mæsuræ ce ele au cæpætat acces la literatura clasicæ øi la învæflarea limbilor
stræine. S-au scris cærfli în apærarea lor, iar bærbaflii au început sæ le priveascæ
cu alfli ochi.

O diferenflæ de opinii interesantæ a existat între doi oameni importanfli
ai Reformei, Calvin øi Luther. Calvin øi-a pierdut soflia øi singurul lor fiu,
la puflin timp dupæ cæsætorie, el nu a fost motivat øi nu øi-a folosit influenfla
pentru a promova drepturile femeii. El a descris sexul în cadrul cæsætoriei
ca fiind o activitate lipsitæ de bucurie, al cærei caracter sfânt nu este tocmai
sigur.

Luther însæ a avut parte de o cæsætorie fericitæ alæturi de fosta
cælugæriflæ Katherine von Bora, cu care a avut øase copii. El a scris un
catren devenit faimos øi deseori citat de bærbafli øi femei, cu privire la cât
de des ar trebui sæ întreflinæ relaflii sexuale soflul øi soflia.

Dacæ într-o sæptæmânæ
Îfli faci datoria de sofl de douæ ori,
Nu face ræu nimænui
Iar într-un an ai de douæ ori câte cincizeci øi douæ.

În timp ce femeia era consideratæ ca fiind capabilæ de træirea unor
dorinfle sexuale, totuøi se credea cæ datoria ei era, în primul rând, sæ
împlineascæ dorinflele soflului, neflinând cont de propria sexualitate; nu
acelaøi altruism era aøteptat øi din partea soflului.

Paralel cu Reforma a avut loc Renaøterea, aducând mari schimbæri
în øtiinflæ øi în artæ. Femeia nu avea mare încredere în talentul sau în forfla
sa creativæ, deoarece numai câtorva femei li se îngæduia sæ studieze øi sæ
se specializeze în vreun domeniu. Cæsætoria nu a fost o preocupare majoræ
a oamenilor Renaøterii. Mai degrabæ, ei priveau cæsætoria ca pe un
aranjament convenabil din douæ puncte de vedere: obflinerea unor copii
legitimi øi îmbunætæflirea situafliei financiare sau sociale a viitorilor sofli.
Cæsætoria nu era cadrul ideal pentru o relaflie de tandrefle øi grijæ iubitoare.
Dragostea romanticæ nu se asocia în mintea lor cu ideea unei cæsætorii.
Mulfli gândeau cæ nu este un lucru înflelept sæ amesteci iubirea øi cæsætoria,
acest lucru ducând la dezastre sau, în cel mai fericit caz, la dezamægiri
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amare. Un scriitor francez anonim, din secolul XVI, scria: “Soflia existæ
pentru a-l onora cu multæ reverenflæ øi respect pe soflul ei, tratându-l ca pe
stæpânul øi regele ei, fiindu-i ascultætoare în toate lucrurile, fæcând din
dorinflele lui lege pentru ea, neînøelându-l, adaptându-se øi pliindu-se pe
obiceiurile øi toanele soflului, aøa cum oglinda reflectæ în mod credincios
chipul celui ce o priveøte, neavând dorinfle, sentimente øi gânduri proprii”.
Soflia era consideratæ o fiinflæ naivæ, copilæroasæ, care, “bunæ sau rea, are
întotdeauna nevoie de o nuia”.

Scriitorul englez Lord Chesterfield descria femeile, într-o scrisoare
cætre fiul sæu, astfel: “Un bærbat adeværat numai se joacæ cu ele. Nici un
compliment nu este prea gogonat sau prea mærunt pentru o femeie: ea îl
va crede întru totul pe primul øi-l va accepta cu bucurie pe celælalt.”
Shakespeare, prin gura Katerinei din Îmblânzirea scorpiei spunea: “Îmi
este ruøine de cât de simple, de limitate sunt femeile”. Legile din acel
timp cu privire la cæsætorie erau pufline øi deseori folosite ca mijloace de
exploatare a femeii, cæreia i se cerea sæ simuleze ignoranfla øi sæ închidæ
ochii la frivolitatea soflului ei, în timp ce ea însæøi era obligatæ sæ træiascæ
într-o absolutæ castitate. Filozoful francez Rousseau, în secolul XVI,
declara: “fiinta educafliei unei femei este sæ-i mulflumeascæ pe bærbafli, sæ le
facæ pe plac øi sæ-i ocroteascæ atunci când sunt mici; sæ-i sfætuiascæ øi sæ-i
consoleze, sæ le facæ viafla plæcutæ øi uøoaræ atunci când sunt bærbafli maturi.
Aceasta trebuie sæ fie flinta educafliei unei femei chiar din copilæria sa.”

Gânduri de demult care astæzi sunt ræspunzætoare pentru acele
sentimente ciudate, de neînfleles cu care multe femei se luptæ: nesiguranflæ
în ceea ce priveøte valoarea personalæ, lipsa ambifliei de afirmare
intelectualæ øi profesionalæ. Numai de câteva decenii au îndræznit femeile
sæ abordeze anumite profesii, alegându-øi fiecare domeniul preferat, iar
numærul lor nu este mic. fiinând cont de secolele în care au fost abuzate,
ar trebui sæ trecem cu vederea eventualele lor greøeli comise în încercarea
de a se face remarcate pe plan profesional.

Influenflele europene pe care le-am amintit aici au atins chiar øi
nou-formata Americæ. În familiile coloniale îmbolnævirea femeilor era
pusæ pe seama practicærii unor activitæfli periculoase, cum ar fi: cititul sau
scrierea cærflilor, activitæfli considerate mult prea solicitante pentru creierul
firav al femeii. Steward Queen, în cartea sa Familia în culturile lumii,
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scria cæ bunul-simfl dicta ca ”femeile sæ stea acasæ øi sæ îngrijeascæ de
gospodærie”.

Omul de stat american Calhoun era cunoscut pentru credinfla sa cæ
”femeile sunt simple instrumente ale plæcerii pentru bærbafli” øi sugera cæ
”mulflumirea bærbaflilor era o îndatorire sfântæ pentru poporul american”.
Revista Ladies Magazine, din august 1771, enunfla o idee cel puflin ciudatæ:
“O viaflæ de desfrâu poate fi træitæ în mod liniøtit de bærbafli, færæ pericolul
vreunei perturbæri mintale care i-ar face nedemni de patul conjugal øi
incapabili de a dezvolta nobilele virtufli cerute de calitatea de sofl, tatæ sau
prieten. Nu tot aøa stæ situaflia cu femeile a cæror judecatæ, dupæ o singuræ
clipæ de desfrâu, este complet øi iremediabil deterioratæ. Femeia poate fi
ori complet imaculatæ sau dezgustætor de stricatæ.” Exprimarea publicæ a
sentimentelor era reflinutæ øi formalæ. De exemplu, o notæ interesantæ de
subsol dintr-o carte de istorie ne informeazæ despre cazul unui cæpitan de
vas din Noua Anglie, care a fost pedepsit sever pentru îngrozitoarea crimæ
de a-øi fi særutat soflia în public, într-o zi de duminicæ, la sosirea dintr-o
lungæ cælætorie pe mare.

Influenfla reginei Victoria asupra valorilor sociale din epoca sa a fost
tot atât de importantæ, ca øi în celelalte domenii de viaflæ. Astfel încât ne
reîntoarcem la ideea cæ bucuria într-o relaflie sexualæ este ceva de o
moralitate îndoielnicæ. Nici o domniøoaræ dræguflæ øi binecrescutæ nu trebuia
sæ se gândeascæ cu bucurie la experienflele sexuale care o aøteptau în viaflæ.
Îi era îngæduitæ participarea la actul sexual numai atât cât era necesar
pentru conceperea copiilor, în rest trebuia sæ fie foarte rezervatæ faflæ de
soflul ei, descurajându-i interesul sexual. Regina Victoria însæøi, într-o
scrisoare cætre fiica ei, descria actul sexual ca fiind ”ceva ce noi, bietele
femei, trebuie sæ înduræm cu resemnare”.

Deøi nu era privit ca o experienflæ pæcætoasæ, sexul era considerat ca
fiind ceva ce trebuia redus la minimum, pe cât posibil. Chiar øi poemele
de dragoste erau considerate suspecte. Biblia era ”o carte periculoasæ în
mâinile unui om neconsacrat castitæflii”. Aceste restricflii excesive au condus
la exageræri aberante, cum ar fi: descurajarea obiceiului unei spælæri
regulate, mai ales a zonelor genitale, deoarece se presupunea cæ simplul
act al spælærii va inspira gânduri necurate, ba chiar fapte pæcætoase. De
dragul decenflei, voluptoasele picioare ale pianului erau uneori drapate cu
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pantaloni de pânzæ; cærflile scrise de bærbafli erau aøezate pe rafturi separate
în bibliotecæ de cærflile scrise de femei; cuøti ingenioase erau aøezate uneori,
noaptea, pe organele genitale ale bæieflilor; aceste dispozitive se încuiau
cu atenflie pentru a preveni masturbarea; unele erau împodobite cu flepi pe
dinafaræ, pentru o mai mare siguranflæ. Gândurile referitoare la sex erau
considerate degradante pentru femeie, dar nu øi pentru bærbat.

Cât de mult din aceastæ mentalitate se mai pæstreazæ øi azi, nu putem
estima; dar când o femeie spune: “Sexul este numai pentru plæcerea
bærbatului, eu mæ stræduiesc pur øi simplu sæ-i fac pe plac soflului meu”,
ea nu este departe de epoca victorianæ. Când o Evæ modernæ citeøte o
avertizare datæ de Ellen White într-un caz specific, unei anumite persoane,
øi o interpreteazæ ca pe o condamnare universalæ a sexului în cadrul
cæsætoriei, ea reflectæ valori culturale, nu spirituale. Când un bærbat îøi
solicitæ soflia într-o manieræ lipsitæ de iubire øi o pedepseøte pentru cæ nu
øi-a obflinut “drepturile de sofl”, el este tributar aceleiaøi epoci victoriene.

Doar în ultimul secol femeile au reuøit sæ-øi îmbunætæfleascæ statutul.
Acest fenomen a fost lent, iar o perfectæ egalitate cu bærbaflii încæ nu s-a
obflinut. Din fericire, azi se recunoaøte cæ femeile au nevoi øi dorinfle sexuale
motivate biologic, nu dictate de cultura în care træiesc.

 În plus, anumite descoperiri øi invenflii au jucat un rol important în
revoluflionarea actelor sexuale. Una dintre ele este condomul, care apare
la sfârøitul secolului XIX. Dispozitivele ocluzive, diafragmele øi diverse
supozitoare vaginale øi-au adus aportul lor în direcflia contracepfliei. Ele
au contribuit la træirea unor experienfle sexuale mai puflin încærcate de
teama aparifliei unor sarcini nedorite. O altæ descoperire a fost automobilul,
care a asigurat spafliul øi intimitatea necesare pentru sex.

Datoritæ faptului cæ în trecut femeile au fost mai puflin independente
decât bærbaflii, cæsætoria era o instituflie care le oferea siguranflæ. Tinerele
fete erau dornice sæ se mærite indiferent de existenfla sau inexistenfla unor
sentimente de iubire. În multe publicaflii ale zilelor era recomandat tinerelor
un sistem complicat de jocuri. Jocurile propuse fetelor tinere includeau
sâcâirea øi înøelætoria, având ca scop final acapararea tânærului ales.
Doar în ultimii ani, revistele pentru femei au renunflat la metoda
prezentærii cæilor de a câøtiga atenflia bærbaflilor prin a se face plæcute,
pânæ acolo încât sæ-øi sacrifice identitatea. Cu siguranflæ cæ epoca
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actualæ, caracterizatæ de mai multæ sinceritate în cadrul cuplului,
vesteøte timpuri mai bune.

Dr. Van deVelde, în cartea sa Cæsætoria idealæ, publicatæ în anul
1926, este unul dintre primii medici care dau sfaturi cu privire la datoria
soflului de a-i oferi sofliei plæcere în timpul actului sexual. Chiar øi azi,
aceastæ carte meritæ sæ fie cititæ. Într-un limbaj specific vremii sale, el
scria: “Într-o partidæ eroticæ motivatæ de o dragoste delicatæ øi plinæ de
respect, ca øi într-o partidæ eroticæ în care partenerii nu se cunosc prea
bine øi nu sunt perfect armonizafli, ar trebui petrecut mult timp în mângâieri
øi særutæri înainte ca organele genitale sæ fie atinse. Dupæ îmbræfliøæri øi
mângâieri gentile, mâna va trece uøor peste abdomen, peste zona pubianæ,
atingând partea interioaræ a coapselor, apoi va coborî rapid spre organele
sexuale øi va continua sæ mângâie cealaltæ coapsæ. Numai dupæ ce a acordat
atenflie fiecærui centimetru din acest traseu ocolit, soflul va avea voie sæ se
apropie de locul sfânt al sexului øi, cu multæ grijæ, va încerca sæ intre.”

Acest bærbat deosebit, acest medic, a fost conøtient de multitudinea
factorilor care pot înfrumusefla o relaflie. El considera important ca o femeie
sæ vrea sæ “se bucure conøtient de tofli stimulii pe care-i primeøte”.(Idem,
pag. 176). De aceea, el sfætuia pe orice femeie nemæritatæ sæ facæ un examen
medical al organelor sexuale, sfat bun chiar dacæ nu plæcea oricui. El
sugera ca pærinflii sæ se înfleleagæ cu un medic, care sæ efectueze acest
control sub pretextul încheierii unei polifle de asigurare de sænætate.
Imaginafli-væ numai cât de dificil era pentru o tânæræ sæ fie de acord cu aøa
ceva, dacæ trebuia astfel pæcælitæ. Femeile de astæzi nu sunt nici ele prea
departe de asemenea sentimente de jenæ øi pudoare.

Plimbarea noastræ prin istorie a luat sfârøit. Am evidenfliat câteva
atitudini øi idei atât pozitive, cât øi negative, pe care le-am moøtenit de la
predecesorii noøtri. În capitolul urmætor, vom descoperi unele idei care
pot încetini sau chiar pot împiedica experienflele noastre sexuale sæ se
transforme în experienfle de dragoste, experienfle ale împlinirii.

Unde-i greøeala?
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Influenflele care ne modeleazæ

Oricât de incredibil ar pærea, influenflele din perioada prenatalæ
determinæ capacitatea de adaptare la viaflæ a viitorului copil. O influenflæ
binecunoscutæ asupra fætului este starea de sænætate generalæ a mamei;
însæ la fel de importante sunt: dieta mamei, regularitatea exercifliului fizic
øi dispoziflia ei emoflionalæ.

Ellen White sfætuia: “Dacæ, înainte de naøterea copilului, mama
cedeazæ în fafla plæcerilor, dacæ este egoistæ, neræbdætoare øi pretenflioasæ,
aceste træsæturi se vor reflecta în caracterul copilului…

Dar, dacæ ea aderæ færæ øovæire la principiile corecte, dacæ este stæpânæ
pe sine (moderatæ) øi caracterizatæ de tægæduire de sine, dacæ este bunæ,
blândæ øi lipsitæ de egoism, poate transmite copilului ei toate aceste træsæturi
de caracter.” (Divina vindecare, pag. 372, 373)

Doctor Warren Gadpaille, un savant contemporan, scria: “Influenfla
stærii emoflionale øi a atitudinii mamei asupra copilaøului pe care-l îngrijeøte
reprezintæ o realitate ce nu poate fi explicatæ numai din punct de vedere
biologic. S-a demonstrat cæ viitoarea mamæ poate comunica bebeluøului
nenæscut stærile ei emoflionale. Multe, dacæ nu chiar toate emofliile, sunt
însoflite de schimbæri hormonale øi de o modificare chimicæ a compozifliei
sângelui mamei, iar acest sânge modificat ‘emoflional’ poate traversa placenta
øi poate intra în circuitul sanguin al fætului. Stresul, în mod deosebit, produce
anumite modificæri periculoase în organism; dacæ stresul se prelungeøte,
aceste modificæri pot altera øi distruge multe funcflii vitale ale organismului
uman.” (Ciclurile sexualitæflii, Charles Scribner’s Sons: NY, 1976)

Întrebarea este: Existæ vreo legæturæ între influenflele prenatale øi
viafla sexualæ a viitorului adult? Între felul în care este îngrijit un bebeluø
øi capacitatea lui de a se bucura de sex peste… douæzeci øi cinci de ani?
Da! Cæci orice tinde sæ îmbunætæfleascæ starea de sænætate generalæ a omului
când este mic va avea un efect pozitiv asupra sexualitæflii omului când
este mare; în viitoarele experienfle sexuale pe care le va træi, el are nevoie
de câteva daruri preflioase, cum ar fi: vitalitatea, calmul øi armonia
interioaræ.
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Primele luni de viaflæ ale unui copil sunt determinante pentru viitoarea
sa viaflæ sexualæ. Bebeluøul învaflæ sæ aibæ încredere în mama sa, în cei din
jurul sæu, dacæ primeøte hranæ, cælduræ øi o igienæ adecvatæ, aøa cum este
øi normal într-o relaflie sænætoasæ pærinte-copil. Chiar øi un bebeluø foarte,
foarte mic øtie cæ poate atrage atenflia celorlalfli atunci când are nevoie.
Experimentat în mod constant, acest ciclu de cerere øi împlinire a nevoilor
sale va genera în copil sentimente de siguranflæ øi de încredere; aceste
sentimente pot fi îmbogæflite, dezvoltate, dacæ purtarea de grijæ a mamei
este însoflitæ de blândefle, de mânuire drægæstoasæ øi de øoapte liniøtitoare.

Unii cunosc studiul condus de Harlow, în care pui nou-næscufli de
maimuflæ au fost separafli în douæ grupuri diferite pentru a se observa
efectele îngrijirii. Primul grup a primit tot ceea ce avea nevoie din punct
de vedere biologic, dar nimic din ceea ce înseamnæ atingere, mângâiere,
atenflie; hrana era adusæ printr-un mecanism ce flinea biberonul, dar nimeni
nu-i mângâia, nu-i atingea cu plæcere, nu le acorda atenflie în mod
individual. Al doilea grup avea o “mamæ de cârpæ”, ceva moale, care
flinea biberonul øi oferea un confort relativ. S-a demonstrat cæ bebeluøii
privafli de confort erau fricoøi, nesiguri øi incapabili sæ ræspundæ într-un
mod drægæstos confraflilor lor. Aceasta implicæ existenfla unui handicap
viitor în activitæflile sociale. Concluzia care se impune este urmætoarea:
un bebeluø are nevoie sæ se øtie iubit øi prefluit în mod constant prin
mângâieri, atingeri, legænæri, îmbræfliøæri øi toate celelalte lucruri minunate
øi pline de tandrefle pe care le pofli face în calitate de pærinte, lucruri care-i
transmit bebeluøului mesaje pozitive prin intermediul pielii. Când atingerile
drægæstoase sunt acompaniate de vorbe, gângureli, cântece, silabe
melodioase, bebeluøul va øti chiar din primul moment cæ el aparfline cuiva,
cæ este iubit. Fericit este acest copil, cæci preflioasæ este moøtenirea pe
care o primeøte!

Multora li se pare cæ “bebeluø” este un cuvânt neutru din punct de
vedere sexual øi cæ nu ar trebui fæcutæ mare diferenflæ între îngrijirea unui
bæieflel øi a unei fetifle. Øi totuøi nu aøa stau lucrurile! Într-o creøæ s-a
observat cæ bæieflii primeau un tratament diferit de cel al fetelor. Fetiflele
auzeau mai des cuvinte blânde øi erau tratate cu mai multæ grijæ, aøa cum
se cuvine unor fiinfle delicate øi fragile. Bæieflii însæ auzeau exclamaflii de
genul: “Uite ce bæiat mare! Din el va ieøi un adeværat bærbat!” Aceste

Influenflele care ne modeleazæ
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limbaje erau caracterizate de tonuri diferite în voce øi de un limbaj diferit
al trupului. Un bæiat, bebeluø, este apreciat dupæ dimensiunile sale
corporale mai mari, dupæ forfla de care dæ dovadæ øi dupæ vioiciunea sa, ca
øi cum toate acestea l-ar face mai de dorit!

Personal, cred cæ fetiflele sunt mai avantajate în aceastæ perioadæ de
început a vieflii, deoarece primesc un tratament delicat færæ sæ li se pretindæ
mai mult decât poate oferi un bebeluø: sæ fie roz øi adorabil. Bæieflii sunt
apreciafli dacæ îndeplinesc condifliile: mai mari, mai puternici øi capabili
sæ-øi flinæ capul sus. Mæ întreb dacæ tendinfla unor bærbafli de a-øi demonstra
masculinitatea nu-øi are originea în aceastæ etapæ a vieflii lor. Tratamentul
diferenfliat nu este nici corect, nici înflelept; ar putea fi el precursorul ideii
cæ un bærbat trebuie sæ-øi exprime sexualitatea exact aøa cum o descriu
tiparele culturale în care træim? Dar am intrat deja în digresiune… Sæ
revenim la copilaøii noøtri.

Cam pe la vârsta de doi ani, multe lucruri importante încep sæ se
desfæøoare. Bæieflii sunt atenflionafli cæ fetele – personaje cu totul diferite!
– trebuie tratate diferit: “Niciodatæ sæ nu loveøti o fatæ!”, “Bæieflii nu
plâng!”, ”Fetele au întâietate!”– mesaje ce transmit ideea cæ fetele au un
statut aparte, plin de avantaje.

Tot în aceastæ perioadæ, degeflelele lor curioase øi-au examinat
corpurile fragede. Ceva surprinzætor este posibil sæ se fi întâmplat deja;
ceva ce poate deruta un omulefl. Când øi-au descoperit næsucul, urechiuøele,
limba – pærinflii au zâmbit cu condescendenflæ; când degeflelele lor au
început sæ-øi exploreze zona genitalæ, rezultatul a fost nervozitate, jenæ
însoflitæ de încruntare, o rapidæ øi hotærâtæ îndepærtare a mâinii, poate chiar
o palmæ uøoaræ datæ copilului împreunæ cu un sever “Nu!” sau “Urât!”
Adæugafli la aceasta grimasa mamei øi sunetele dezaprobatoare care însoflesc
schimbatul scutecului. Acest ritual træit zilnic transmite ideea cæ este ceva
necurat, negativ în legæturæ cu zona genitalæ. Reacfliile de acum ale
pærinflilor influenfleazæ felul în care va fi perceput aparatul genital în viitor;
iatæ de ce unii îl consideræ murdar, ruøinos, respingætor, într-un cuvânt
“o-r-i-b-i-l”.

Când un bæieflel învaflæ sæ-øi direcflioneze jetul de urinæ, folosindu-øi
mâinile pentru a susfline penisul, el este læudat temeinic. Mæmica øi tæticul
îl asiguræ cæ aceasta este o mare realizare, care meritæ toatæ aprecierea lor.
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Din acest motiv, øi nu numai, bæieflii învaflæ sæ fie mândri de penisul lor øi
sæ gândeascæ despre el în termeni pozitivi. Dar acest lucru nu este valabil
øi în dreptul fetelor. Ceea ce Dumnezeu a decretat ca fiind “foarte bun”
atunci când a privit la creaflia Sa, este atribuit de mulfli oameni numai
jumætæflii superioare a corpului lor. Mæ întreb ce simte Dumnezeu referitor
la aceastæ discriminare…

Tot în aceastæ perioadæ, micuflii încep sæ-øi dea seama de diferenflele
anatomice dintre un bæiat øi o fatæ, prin observarea fraflilor lor, a surorilor
lor, a altor rude apropiate sau prieteni. Este interesant sæ amintim pânæ
unde merg, de obicei, pærinflii cu ræspunsul la întrebærile copiilor lor. Când
un copil aratæ spre un animal, o maøinæ sau o jucærie øi întreabæ: “Ce este
aceasta?”, pærinflii îi ræspund cu dragoste øi cu atenflie, într-un limbaj simplu,
pe înflelesul celui mic. Dar când sunt întrebafli despre diferenflele anatomice
între un bæiat øi o fatæ, curiozitatea copilului este ræsplætitæ cu teamæ, cu
jenæ, vorbæ schimbatæ, tehnici de distragere a atenfliei sau,pur øi simplu,
ignorare. Un motiv pentru care se întâmplæ aceasta este faptul cæ puflini
pærinfli sunt acomodafli ei înøiøi cu pronunflarea numelor ce definesc pærflile
genitale. Øi nu este de mirare, când ei înøiøi au crescut în cæmine car
e foloseau denumiri eufemistice mai degrabæ decât nume corecte în
descrierea corpului uman sau a funcfliilor aparatului excretor. Ce listæ
uimitoare de silabe repetitive existæ pentru a denumi aceste concepte!

Ar trebui oare sæ ne mai surprindæ faptul cæ micuflii chicotesc în fel
øi chip sau îi apucæ un entuziasm debordant când aud cuvântul corect
pentru acel ceva ce mami øi tati le-au sugerat cæ este prea misterios, prea
dubios, prea emoflionant pentru a se putea vorbi în mod deschis øi clar?!?

Mult prea curând apare întrebarea care indicæ o dorinflæ de a înflelege
ce este viafla. Pe scurt, tofli copiii întreabæ: “De unde vin copiii?” Oare
minflile lor micufle øi curioase nu meritæ un ræspuns mai bun decât: “Îi
aduce barza”, “Îi aduce doctorul” sau chiar acel “Îfli voi spune când vei
creøte mai mare”? Ræspunsurile la aceste întrebæri pot avea un impact
pozitiv sau negativ asupra felului în care copilul va înflelege frumuseflea
planului lui Dumnezeu cu privire la sexualitate.

Un alt domeniu de îngrijorare pentru pærinfli este momentul în care
îøi surprind copilul jucându-se împreunæ cu alfli copii vecini; de menflionat
faptul cæ pærintele este mai emoflionat decât copilul. Nu este surprinzætor
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faptul cæ sunt atât de populare jocurile “de-a mama øi de-a tata” sau”vizita
la doctor”. Ele pot fi greøit interpretate de pærinflii care-øi gæsesc odraslele
în posturi neobiønuite. Cel mai sigur mod de a cataloga aceste jocuri drept
ilicite este sæ flipæm, sæ strigæm, sæ ameninflæm, sæ ocærâm. Cu mult mai
indicat este sæ ne aøezæm pe un scaun øi sæ-i læsæm pe copii sæ ne
povesteascæ ce fæceau øi care era tema jocului. Poate vefli ajunge la
concluzia cæ acei copii nu sunt întruchiparea ræului sau a stricæciunii; poate
vefli realiza faptul cæ afli fost neglijenfli øi nu i-afli supravegheat atent; sau
poate vefli considera cæ ar trebui sæ væ jucafli mai des cu copilul
dumneavoastræ. Uneori, plictiseala este cea care îi împinge în acele
activitæfli care væ îngrijoreazæ atât de mult. Este adeværat cæ anumite jocuri
cu tentæ sexualæ pot cauza traume fizice øi emoflionale. Dar øi reacfliile
exagerate pot avea aceleaøi efecte. Ca øi în celelalte arii de creøtere a
copilului, acest tip de probleme poate fi tratat cel mai bine dupæ o perioadæ
de “ræcorire”, într-o atmosferæ de calm øi de dialog explicativ; în nici un
caz nu este indicatæ o stare de nervozitate øi lipsæ de stæpânire de sine.

Câteodatæ, pærinflii sunt adânc îngrijorafli de faptul cæ au fost surprinøi
în timp ce fæceau dragoste. Pærerea mea este cæ un copil are tot dreptul sæ
fie protejat de detaliile din viafla intimæ a pærinflilor sæi. Ceea ce se petrece
este imposibil de înfleles pentru un copil mic. În plus, anumite scene nu-i
vor sugera blândefle øi dragoste. Încurajez pærinflii sæ-øi încuie dormitorul
– cu încuietori suficient de sus pentru ca mânuflele micufle sæ nu ajungæ la
ele, riscând sæ intre øi sæ ræmânæ blocafli în dormitor. Explicaflia referitoare
la uøa încuiatæ este un prilej foarte bun pentru a discuta despre acea dragoste
specialæ care existæ între mæmici øi tætici.

 Când un copil atinge vârsta øcolaræ, influenflele din viafla lui se
înmulflesc. Noii colegi sunt aducætori de “veøti noi” în toate domeniile din
viafla unui copil. Faptul cæ vor avea o baie comunæ, o toaletæ comunæ va
facilita auzirea unor discuflii colorate cu expresii øi cuvinte noi, necunoscute
de ei; în plus, ele vor fi însoflite de expresii faciale øi tonalitæfli ale vocii
ce-i vor încânta øi-i vor intriga în acelaøi timp. Mai devreme sau mai
târziu, orice copil ajunge sæ le cunoascæ. Fericit copilul ai cærui pærinfli nu
s-au fâstâcit la nici o întrebare ce le-a fost pusæ. Acel copil va veni acasæ
cu orice informaflie nouæ pe care o va întâlni øi va dori sæ discute. Iatæ o
preflioasæ ocazie pentru pærinfli de a separa adeværul de gunoi. Nu acelaøi
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lucru va face copilul care, ori de câte ori a abordat un subiect cu tematicæ
sexualæ, s-a confruntat cu jena, uluirea sau dezgustul pærinflilor.

La uøæ bate pubertatea: pærinflii care au stabilit o bunæ comunicare
cu copiii lor pânæ în acest moment, nu vor tremura îngrozifli de apariflia
acestei noi etape, care, cu siguranflæ, va veni! Ideal este ca pânæ în acest
moment atât bæieflii, cât øi fetele sæ fi luat cunoøtinflæ de schimbærile prin
care vor trece din punct de vedere fizic øi biologic. Ce tragedie pentru o
tânæræ fatæ sæ træiascæ prima menstruaflie din viafla ei færæ sæ øtie despre ce
este vorba! Ce tragedie pentru un tânær sæ aibæ prima ejaculare nocturnæ
øi sæ nu øtie ce se întâmplæ! Cu toate acestea, sondajele au arætat cæ de
multe ori aceasta este trista realitate. Îi implor pe tofli pærinflii care au copii
mici sæ nu lase ca acest lucru sæ se întâmple preflioaselor lor odrasle! Când
vorbim copiilor noøtri despre planul lui Dumnezeu cu privire la sexualitatea
lor nu discutæm despre ceva ruøinos, urât sau pæcætos! Copiii noøtri nu
meritæ sæ porneascæ cu o astfel de imagine în viaflæ.

Dar sæ vorbim mai întâi despre menstruaflie. Acest fenomen uluitor
are o reclamæ destul de proastæ. Timp de secole a fost asociat cu sentimente
de ruøine, groazæ øi izolare. Se credea cæ femeile aflate în perioada
menstruafliei deflin puteri diavoleøti pânæ acolo încât puteau sæ provoace
pericole publice. În istoria lui Pliniu, din secolul I, este scris cæ aceste
femei aveau puterea sæ distrugæ recolte, grædini, ræsaduri, sæ facæ sæ cadæ
fructele din pom, sæ omoare albinele, sæ cauzeze coømaruri provocatoare
de avort, sæ acreascæ laptele dulce sau sæ transforme vinul în oflet. Un cap
de acuzare destul de consistent! Fetele sunt acum confruntate cu un
eveniment lunar însoflit de restricflii, jenæ øi diverse inconveniente. Li se
pretinde sæ nu se observe nimic din exterior, nici vreo umflæturæ, nici
vreo patæ øi sæ fie atente la primele semne de apariflie. Sentimentul cu care
este întâmpinatæ aceastæ primæ apariflie a menstruafliei este determinant
pentru felul în care se vor raporta la aceasta mai târziu, în viaflæ. Uneori se
face prea multæ vâlvæ pe acest subiect, iar tânæra fatæ este obligatæ sæ
foloseascæ tampoane oriunde, fie cæ merge la øcoalæ, fie cæ lucreazæ ceva
prin casæ. Nu exclud faptul cæ pot exista øi fenomene neobiønuite la aceastæ
primæ apariflie a menstruafliei. Ceea ce vreau sæ accentuez este ideea cæ ar
trebui sæ tratæm aceastæ problemæ cu mai puflinæ anxietate øi îngrijorare,
dând astfel posibilitatea fetelor sæ o considere ca pe ceva firesc, normal în
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viafla lor. Personal mæ simt prost când aud cuvintele “blestemul meu” sau
“sunt bolnavæ” pentru a desemna ciclul menstrual. Îmi transmit un
sentiment negativ. Un alt element de îngrijorare îl reprezintæ informafliile
incomplete øi denaturate. Câteva fete mi-au povestit cum toatæ instruirea
de care au avut parte s-a concentrat într-o frazæ; de exemplu: “Acesta este
un tampon; de acum sæ fii atentæ cum te porfli cu bæieflii” sau: “Sângele
otrævitor trebuie sæ fie eliminat”. Sau: “Scoate ræul din tine” – o adeværatæ
bætaie de joc la adresa mæreflei capodopere care este omul, creaflia lui
Dumnezeu!

Este bine sæ furnizæm informaflii concrete despre acest fenomen
interesant, menstruaflia, sæ-l explicæm din punct de vedere biologic; dar
putem face chiar mai mult decât atât. El poate fi privit ca o bornæ
kilometricæ în viafla unei fete. Tânæra poate avea acum o relaflie mai caldæ,
mai apropiatæ cu mama sa, pentru cæ amândouæ træiesc aceeaøi experienflæ
specific femininæ. Îmi amintesc de o fatæ care mi-a povestit despre felul
în care mama ei a pregætit-o pentru acest eveniment. Când, în mijlocul
nopflii, au apærut semnele clare ale menarhiei, tânæra a fugit în dormitor la
mama ei sæ-i dea vestea cea mare. Mamæ øi fiicæ s-au îmbræfliøat cu
entuziasm în liniøtea nopflii. Ce minunat debut în viafla de femeie! O altæ
tânæræ mi-a relatat o poveste încântætoare: dupæ ce mama i-a spus tatælui
ei despre noua etapæ de viaflæ în care tocmai a intrat copilul lor, el a særbætorit
evenimentul oferindu-i tinerei domniøoare un buchet de trandafiri roøii.
Aceste douæ exemple fac cinste planului lui Dumnezeu pentru o familie
fericitæ.

Sæ trecem acum la bæiefli. Øi un bæiat are nevoie sæ øtie despre ce este
vorba atunci când apar primele ejaculæri nocturne, “visele umede”. Dar
înainte de acestea, el a avut cu siguranflæ cel puflin o erecflie, fie cæ pærinflii
lui au observat, fie cæ nu. Dacæ observând apariflia erecfliei, pærinflii au
pierdut ocazia de a-i explica bæiatului semnificaflia transformærilor care
au loc în corpul lui, atunci aceastæ explicaflie trebuie furnizatæ cel mai
târziu o datæ cu apariflia primului “vis umed”. Este important felul în care
îi vefli vorbi, ce mesaj va transmite atitudinea dumneavoastræ. Nu este de
dorit sæ inducefli sentimente de jenæ, de vinovæflie sau depreciere. Pærinflii
trebuie sæ øtie cæ erecflia nu este o reacflie impusæ, plænuitæ conøtient; pur
øi simplu, se întâmplæ în mod normal, natural. Satana øi ispitele lui nu au
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nici o legæturæ cu existenfla erecfliilor în viafla unui tânær. Bæieflii trebuie sæ
cunoascæ faptul cæ ejaculærile nocturne au rolul de a asigura o descærcare
a energiei sexuale cât timp ei nu sunt capabili sæ træiascæ o viaflæ sexualæ
maturæ. Este un ajutor dat de naturæ pentru a le pæstra echilibrul în aceastæ
interesantæ aventuræ de creøtere. În nici un caz, sub nici un motiv, nu
asociafli ejaculærile nocturne cu masturbarea. Existæ tineri care au træit
adeværate drame, care s-au “dærâmat” sub povara vinovæfliei din acest
motiv; ei au auzit avertizæri înfiorætoare împotriva obiceiului masturbærii
øi l-au asociat în mintea lor cu ejaculærile nocturne, fenomen cât se poate
de normal. Repet, o comunicare deschisæ øi corectæ, începutæ de timpuriu
în viafla copilului, poate înlætura multe probleme false.

Pânæ acum am trecut în revistæ modul în care experienflele din primii
ani de viaflæ pot influenfla sexualitatea unui om matur. Într-un alt capitol,
vom reveni asupra unor aspecte specifice din viafla adolescenflilor. Øi totuøi
nu voi încheia aici. Permitefli-mi sæ adaug câteva sfaturi importante.
Pærinflii, prin sensibilitatea øi înflelegerea lor faflæ de impulsurile sexuale
care inundæ copiii ajunøi la vârsta pubertæflii, pot fi de mare ajutor. Dar
mai existæ pærinfli care se intimideazæ în fafla copilului lor aflat în plinæ
transformare.

Pærinfli care reuøeau sæ-øi exprime afecfliunea, dragostea pentru copiii
lor într-un mod natural, confortabil, nu numai prin cuvinte, dar øi prin
îmbræfliøæri øi særutæri, se inhibæ brusc! Aceastæ schimbare de atitudine
aruncæ adolescenflii într-un climat de gheaflæ; ei sunt privafli de manifestærile
fizice ale afecfliunii pe care pânæ atunci o primeau, din sursele corecte,
adicæ mama øi tata. Ei sunt confruntafli nu numai cu o ræcealæ afectivæ, dar øi
cu o confuzie de gânduri, întrebându-se: “De ce?”, “Care este vina mea?”

O altæ greøealæ este aceea de a face glume, ironii stupide pe seama
noilor caracteristici sexuale pe care fiii sau fiicele lor le dobândesc. Acest
tip de umor nu-i va determina pe copii sæ-øi îndrægeascæ pærinflii; din contræ,
se vor îndepærta! Este adeværat cæ tinerii se bucuræ atunci când pærinflii lor
se mândresc cu frumoasa dezvoltare a copiilor; dar flinefli cont de faptul cæ
tinerii nu s-au obiønuit încæ cu noile lor corpuri. Ei sunt nesiguri øi nu vor
gusta nici bæøcælia, nici ridiculizarea, fie ea cât de amuzant sau de inteligent
exprimatæ. Cu mult mai indicat este sæ nu-i expunefli la glume cu aluzii
sexuale sau care frizeazæ indecenfla.

Influenflele care ne modeleazæ
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Tinerii din ziua de astæzi pot alege mai multe cæi prin care sæ-øi
træiascæ sexualitatea. Ei pot decide dacæ mariajul reprezintæ modalitatea
optimæ prin care sæ-øi împlineascæ nevoile øi sæ-øi atingæ flelurile. În cazul
în care decid sæ se cæsætoreascæ, o altæ alegere le stæ în faflæ: a fi sau a nu fi
pærinte. Mæ bucur cæ astæzi existæ atât de multe posibilitæfli de alegere la
îndemâna tinerilor – a fi celibatar sau cæsætorit, a avea copii sau nu. Cu
câteva decenii în urmæ, cei care nu doreau sæ se cæsætoreascæ erau privifli
ca fiind anormali. Astæzi suntem dornici sæ acordæm încredere faptului cæ
un om poate avea o viaflæ împlinitæ, fericitæ, plinæ de rod, chiar dacæ nu
are copii sau decide sæ ræmânæ celibatar. A fi celibatar implicæ o suprimare
a oricærei activitæfli sexuale, dar nu înseamnæ øi suprimarea sexualitæflii,
calitate ce include manifestarea simpatiei, compasiunii, comunicærii
deschise cu ceilalfli sau træirea unei bucurii reale în diverse activitæfli
estetice.

Pe de altæ parte, când un cuplu se hotæræøte sæ devinæ pærinfli, ar
trebui sæ øtie cæ orice copil reprezintæ o crizæ deosebitæ pentru familie.
Copiii nu sunt întotdeauna o binecuvântare pentru familie! Studiile au
confirmat faptul cæ ei pot fi adeværafli factori destabilizatori pentru mariajele
instabile. Speranfla cæ un copil va vindeca o cæsnicie furtunoasæ nu este
numai ilogicæ, ci de-a dreptul tragicæ. Ideal este ca cei doi sofli sæ-øi rezolve
mai întâi problemele, ca doi oameni maturi ce sunt, înainte de a se hotærî
sæ aibæ un copil. Asumarea responsabilitæflii de pærinte poate provoca un
cutremur, care sæ ruineze relaflia de iubire dintre doi sofli insuficient
maturizafli, a cæror cæsnicie ar fi decurs cel puflin acceptabil, dacæ nu glorios.
Soflul øi soflia au datoria sæ-øi planifice viafla de familie cu înflelepciune,
având drept flintæ înflorirea unor sentimente de dragoste, apartenenflæ øi
împlinire. O relaflie sexualæ de bunæ calitate îmbogæfleøte viafla de cuplu, o
înfrumusefleazæ o datæ cu trecerea anilor. De aceea este indicat ca apariflia
copiilor s-o perturbe cât mai puflin posibil. Dacæ vefli îngædui ca zarva øi
învælmæøeala aferentæ creøterii unui copil sæ stingæ focul dragostei
dumneavoastræ, væ va fi extrem de greu sæ væ reapropiafli din punct de
vedere fizic øi emoflional atunci când “cuibul se va goli”. Astfel de pærinfli
dau impresia cæ sunt simpli stræini care stau împreunæ legafli numai de
nevoile copiilor lor. Se poate observa o creøtere a ratei divorflurilor care
se produc în aceastæ perioadæ, una dintre cauze fiind cea de mai sus.



45

Cuplurile care au atins aceastæ vârstæ ar trebui sæ aloce timp øi
romantism pentru a realiza o viaflæ sexualæ cât mai atrægætoare. Ei trebuie
sæ refuze în mod hotærât ca oboseala excesivæ sau grijile de zi cu zi sæ le
submineze relaflia sexualæ. Timpul petrecut împreunæ ar trebui sæ se
desfæøoare într-o atmosferæ de voioøie øi încântare.

Chiar øi ultimii ani de viaflæ pot fi o binecuvântare pentru relaflia
intimæ din cadrul cæsætoriei. Glumele obiønuite care se fac pe seama
sexualitæflii cuplurilor în vârstæ sunt nu numai deplasate, dar øi dæunætoare.
Când o persoanæ în vârstæ ajunge sæ creadæ cæ manifestarea interesului
sexual faflæ de partenerul sæu este un act nepotrivit, în curând el va fi
copleøit de vinovæflie, de ridicol. Astfel, ei vor fi privafli de exprimarea
palpabilæ, realæ, a dragostei lor.

Am aruncat o privire fugaræ asupra a ceea ce poate fi sexualitatea
unui om pe parcursul întregii sale viefli. Am evidenfliat cât de influenflabil
este omul în fiecare etapæ de dezvoltare. Masculinitatea, feminitatea –
într-un cuvânt sexualitatea este definitorie pentru un om. În urmætorul
capitol, vom explora caracteristicile øi diferenflele dintre un bærbat øi o
femeie.

Influenflele care ne modeleazæ
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Creafli într-un mod minunat

Cât de puflin ne cunoaøtem trupurile, aceste minunate øi veritabile
“temple”! Cu fiecare studiu pe care îl facem asupra structurii øi funcflionærii
corpului uman, descoperim mai multe întrebæri øi tot mai adânci mistere.
Cât timp organismul nostru funcflioneazæ bine, ne imaginæm cæ acest lucru
este simplu, banal; însæ aceastæ impresie se spulberæ atunci când ignoranfla
noastræ îøi primeøte ræsplata, cæci orice lipsæ de adeværatæ cunoaøtere va
avea drept rod îmbolnævire øi disfuncflionalitate.

Într-unul din psalmii sæi, David îøi aratæ interesul pe care-l avea în
cunoaøterea complexitæflii biologice a omului:

Te laud cæ sunt o fæpturæ aøa de minunatæ! Minunate sunt lucrærile
Tale øi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns
de Tine, când am fost fæcut într-un loc tainic, flesut în chip ciudat, ca în
adâncimile pæmântului. Când nu eram decât un plod færæ chip, ochii Tæi
mæ vedeau, Øi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite,
mai înainte de-a fi fost vreuna din ele. Cât de nepætrunse mi se par
gândurile Tale, Dumnezeule, øi cât de mare este numærul lor! (Psalmii
139:14-17)

Evaluarea lui David asupra trupului sæu, a felului în care a fost creat
a fost  profundæ. Cât de încântætor descrie el evoluflia unui aparent “nimic”,
supus unei “ciudate fasonæri” pentru a ajunge, în final, un minunat corp
omenesc. Cu siguranflæ cæ Duhul Sfânt i-a inspirat aceste versete într-o
vreme când nu se øtia prea mult despre dezvoltarea prenatalæ a fætului.
Acela care priveøte un bebeluø nou-næscut øi încearcæ sæ-øi imagineze
cum se va transforma acest micufl într-un adult înalt, puternic øi ager este
conøtient de faptul cæ, departe de a fi banal, procesul de creøtere øi de
dezvoltare este un miracol. A fi indiferent, a nu cæuta sæ învefli tot ce pofli
despre complexitatea organismului uman poate fi catalogat, în cel mai
bun caz, drept neglijenflæ.

Câteva remarce bine flintite ale lui Ellen White ne sugereazæ
necesitatea unei cunoaøteri corecte a corpurilor noastre. Iatæ una dintre
ele: “Tofli au nevoie sæ se familiarizeze cu cel mai minunat organism din
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câte existæ – corpul omenesc. Ar trebui sæ înfleleagæ funcfliile diferitelor
organe øi interdependenfla lor pentru o funcflionare sænætoasæ a tuturor.”
(Divina vindecare, pag. 128)

Am putea umple întregul capitol cu sfaturi izvorâte din acelaøi condei,
sfaturi care pot varia în formæ, dar nu øi în intenflie. Am observat cæ mulfli
aprobæ cu entuziasm aceste îndemnuri înflelepte de a cunoaøte fiinfla umanæ,
dar îngheaflæ brusc când sunt puøi sæ studieze anatomia pærflilor sexuale øi
fiziologia proceselor aferente. Încæ ne mai confruntæm cu ecouri venite
din trecut, pe când sexualitatea era privitæ ca fiind ceva ruøinos øi pervers.
Personal, nu am gæsit vreun pasaj în scrierile lui Ellen White care sæ
sugereze un studiu anatomic discriminator, aceasta da, aceasta nu.

Nu voi abandona subiectul înainte de a mai aminti alte douæ
comentarii: “Când se studiazæ mecanismul corpului uman, atenflia ar trebui
îndreptatæ cætre minunatele lui adaptæri a mijloacelor pentru obflinerea
unui bun rezultat, lucrarea armonioasæ øi interdependenfla diferitelor
organe”. (Educaflie, pag. 198)

“Legile care guverneazæ organismul nostru au fost scrise de
Dumnezeu pe fiecare nerv, muøchi øi fibræ a corpului.” (Idem, pag. 196)

Cu riscul de a fi agasantæ, doresc sæ accentuez faptul cæ pecetea lui
Dumnezeu este pusæ pe fiecare organ øi pe fiecare celulæ a corpului nostru.
O abordare frontalæ a sexualitæflii, aøa cum El a proiectat-o, nu trebuie
privitæ ca o deviaflie, ca o perversiune de la planul Sæu. Domnul Dumnezeu
a creat sexualitatea umanæ de la A la Z, dorind ca ea sæ fie o exprimare
fizicæ øi emoflionalæ a iubirii dintre cei doi sofli.

În continuare, ne vom ocupa de aspectele fizice ale sexualitæflii umane.
Deøi nu vom intra prea mult în detalii, cel puflin vom pune bazele unui
punct de pornire în viitoarele discuflii. Pentru claritate, vom utiliza câteva
diagrame. Dacæ în acest moment afli trecut pe faza de alarmæ (dorind sæ
ascundefli aceste pagini de copilul dumneavoastræ sau pregætindu-væ sæ
închidefli cartea în eventualitatea cæ va intra cineva pe uøæ) oprifli-væ aici!
Aceste gesturi reflexe indicæ pærerea pe care o avefli despre creaflia lui
Dumnezeu, pærere care poate fi greøit orientatæ; væ închipuifli, poate, cæ
domeniul este prea misterios pentru a merita sæ fie explorat sau, pur øi
simplu, îl considerafli un subiect spinos, incomod. Speranfla mea este cæ
vefli încerca, cel puflin acum, sæ ameliorafli situaflia. Dorinfla inimii mele, øi

Creafli într-un mod minunat
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flinta pe care o am scriind aceastæ carte, este ca dumneavoastræ sæ reuøifli
un dialog confortabil, netensionat cu partenerul de viaflæ; sæ fifli bine
pregætifli în confruntarea cu copiii dumneavoastræ, astfel încât subiectul
sexualitæflii în familie sæ fie îmbogæflit, înfrumuseflat, plin de farmecul
spiritual pe care l-a avut la început.

Sæ începem povestea: spermatozoizii din canalul vaginal pleacæ în
cælætorie, prin trompele falopiene, pentru a întâlni ovulul (“oul”), plecat
øi el din ovar øi ajuns la intrarea aceloraøi trompe; ei încearcæ sæ penetreze
suprafafla ovulului; dacæ acest lucru reuøeøte, cromozomii din
spermatozoidul “câøtigætor” se vor uni cu cromozomii mamei, aflafli în
ovul. Din acest moment începe miraculosul proces de divizare øi de
înmulflire a noii celule fertilizate. Combinaflia de cromozomi a hotærât
deja care va fi sexul copilului, ce caracteristici fizice va avea (robustefle,
culoare, staturæ etc). Chiar din primele sæptæmâni de sarcinæ apar celule
care diferenfliazæ un embrion masculin de unul feminin. În conformitate
cu planul lui Dumnezeu, urmeazæ ca maturitatea sexualæ sæ se
desævârøeascæ traversând furtunoasele schimbæri hormonale ale pubertæflii,
pânæ când tânærul adult va fi capabil el însuøi sæ træiascæ o experienflæ
sexualæ.

Existæ anumite pærfli ale corpului care sunt considerate zone erogene;
mai simplu, aceasta înseamnæ cæ ele conflin terminaflii nervoase capabile
sæ trezeascæ dorinfla sexualæ atunci când sunt stimulate. Zonele erogene
se împart în douæ categorii: unele situate în zona genitalæ, altele în afara
ei. Din ultima categorie enumeræm câteva exemple valabile atât pentru
bærbat, cât øi pentru femeie: fafla, gura, urechile, pleoapele, umerii, pieptul,
partea inferioaræ a abdomenului, fesele øi coapsele, în mod deosebit partea
interioaræ. Bineînfleles cæ intensitatea senzafliilor variazæ de la individ la
individ, deoarece nu suntem identici. Ca regulæ generalæ, o atingere uøoaræ,
delicatæ este mult mai plæcutæ decât una puternicæ sau bruscæ.

Zona genitalæ femininæ este compusæ din “muntele lui Venus” (o
zonæ proeminentæ acoperitæ cu pær), labiile mari øi mici (numite øi buzele
externe øi interne), clitorisul øi vaginul; toatæ aceastæ zonæ mai este
cunoscutæ sub numele de vulvæ sau arie vulvaræ. Partea care separæ vaginul
de anus se numeøte perineu.
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sStudierea diagramei væ va ajuta sæ înflelegefli cum sunt poziflionate
aceste elemente în zona genitalæ. O altæ diagramæ va læmuri modul în care
aceste elemente sunt legate unele de altele.

Trecând acum la zona genitalæ masculinæ, descoperim cât de minunat
este conceputæ în scopul unirii cu pærflile corespondente feminine. Ea
include penisul, compus din glandul (zona sensibilæ de pe capul penisului),
un cerc sau un inel care delimiteazæ capul de restul penisului, cunoscut
sub numele de trunchi. În spatele øi dedesubtul penisului se aflæ scrotul.
Începând din partea de jos a scrotului, printre testicule, porneøte o linie
care continuæ pe partea din spate a penisului pânæ la vârf.

Pânæ acum am stabilit terminologia specificæ pe care o vom folosi în
urmætoarele capitole. Unora s-ar putea sæ li se paræ un limbaj ciudat øi
demn de a fi condamnat. Dar, dacæ dorifli sæ studiafli “mecanismul” dupæ
care funcflioneazæ acest templu minunat, corpul uman, dacæ vrefli sæ-i
înflelegefli “minunatele lui adaptæri ale mijloacelor pentru obflinerea unui
bun rezultat”, atunci este nevoie sæ dispunefli de informaflii corecte (inclusiv
terminologia specificæ) øi de o gândire sænætoasæ.

Suntem gata acum sæ discutæm despre transformærile spectaculoase
care au loc în corpul unui bærbat øi al unei femei atunci când sunt excitafli
sexual. Øtiind cæ Însuøi Dumnezeu a plænuit øi a creat corpul uman, nu ar
fi corect sæ ne aøteptæm ca aceste transformæri sæ fie supuse hazardului, sæ
nu aibæ un ritm, o cauzæ øi o coerenflæ.

Nimic din ceea ce se petrece cu noi nu este la întâmplare. Mai degrabæ,
am putea spune cæ existæ o succesiune predictibilæ de transformæri fizice
în procesul desfæøurærii unui act sexual. Totuøi flinând cont de faptul cæ
Dumnezeu nu ne-a creat la indigo, cæ fiecare individ e unic, vor exista
întotdeauna variaflii. Apropo, acesta este un motiv pentru care Îl admir øi
Îi sunt recunoscætoare.

În încercarea de a face studiul mai uøor, ræspunsul sexual, atât al
bærbatului, cât øi al femeii, a fost împærflit în patru faze. Acestea sunt:
excitaflia, faza de platou, orgasmul øi relaxarea. Douæ fenomene fiziologice
importante vor avea loc: unul constæ într-o congestionare a vaselor
sanguine, atât a  celor profunde, cât øi a celor superficiale; iar celælalt este
compus dintr-o creøtere a tensiunii musculare, a muøchilor voluntari øi
involuntari. Transformærile pe care le vom descrie sunt caracteristice unor

Creafli într-un mod minunat
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Femeie
  1.  clitoris
  2.  labia micæ
  3.  labia mare
  4.  orificiu uretral
  5.  orificiu vaginal
  6.  colon sigmoid
  7.  rect
  8.  vezicæ urinaræ
  9.  uter
10.  coloana vertebralæ
11.  anus
12.  vagin
13.  uretra
14.  labia mare
15.  labia micæ
16.  clitoris
17.  simfiza pubianæ

Bærbat:
18.  simfiza pubianæ
19.  corp cavernos
20.  trunchi
21.  uretra
22.  glandul penisului
23.  prepuflul
24.  testicule
25.  epididimus
26.  canal ejaculator
27.  glanda bulburetralæ
28.  rect
29.  prostata
30.  vezica urinaræ
31.  canale deferente
32.  uretra
33.  vezicula seminalæ
34.  coloana vertebralæ
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persoane sænætoase øi care nu manifestæ repulsie faflæ de actul sexual. Pentru
a uøura procesul de comparaflie, vom examina fiecare fazæ în parte, atât
din punct de vedere al bærbatului, cât øi din punct de vedere al femeii
(textul este preluat din descrierea lui Masters øi Johnsons).

Faza I – Excitaflia
Apare ca un ræspuns al organismului la anumifli stimuli. Atingerea

este stimulul principal prin care se poate declanøa. Anumite zone ale
corpului sunt dotate cu mai multe terminaflii nervoase, favorizând astfel
apariflia excitafliei. Celelalte simfluri contribuie mai puflin. Væzul, auzul,
mirosul øi gustul, deøi nu pot declanøa excitaflia în mod reflex, pot contribui
la apariflia ei prin asocierea cu anumite experienfle ce au conotaflii sexuale.
Un cântec de dragoste, devenit “cântecul îndrægostiflilor”, un trandafir
roøu, o plimbare pe plajæ, un corn cu scorfliøoaræ proaspæt copt, anumite
cuvinte de alint – toate pot aduce în memorie o experienflæ sexualæ sau
anumite sentimente de tandrefle faflæ de persoana iubitæ, amintiri ce pot
constitui baza trezirii dorinflei sexuale.

Excitaflia emoflionalæ este uneori incomplet înfleleasæ. Simpla excitaflie
fizicæ nu este suficientæ pentru o partidæ eroticæ satisfæcætoare.
Sentimentele, ce flin de latura emoflionalæ a omului, îmbogæflesc actul sexual.
Sentimente pozitive sunt: conøtienfla de a te øti iubit, respectat, demn de
încredere. Pe de altæ parte, teama, ostilitatea, nesiguranfla, o slabæ imagine
de sine pot efectiv bloca ræspunsul sexual.

Am fost obiønuifli sæ gândim cæ bærbaflii øi femeile se excitæ graflie
unor stimuli diferifli. Aceastæ pærere ar însemna cæ Dumnezeu a cam greøit
proiectul, astfel încât meritæ sæ examinæm valabilitatea acestei idei. Studii
recente (este adeværat nu foarte extinse) sugereazæ faptul cæ deosebirile
nu sunt la nivel fizic, ci cultural; acestea influenfleazæ imaginea øi
experienflele sociale. Se pare cæ variaflia ræspunsului la anumifli stimuli
între un bærbat øi o femeie nu este mai mare decât variaflia în cadrul aceluiaøi
sex. Pe mæsuræ ce soflii øi sofliile au început sæ-øi împærtæøeascæ træirile lor,
au descoperit cæ ei reacflioneazæ destul de asemænætor la un preludiu tandru
øi senzual.

Primul indiciu al excitafliei la o femeie este lubrifierea vaginului.
Aceastæ umezealæ sau “transpiraflie” a peretelui vaginal începe în 10 pânæ

Creafli într-un mod minunat
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la 30 de secunde de la apariflia unui stimul de naturæ fiziologicæ sau
psihologicæ. Aceasta în nici un caz nu înseamnæ cæ femeia este pregætitæ
pentru penetrare; lubrifierea vaginului este un indiciu al faptului cæ soflia
începe sæ ræspundæ stimulærii sexuale. Multe alte transformæri trebuie sæ
aibæ loc înainte ca excitaflia sæ fie deplinæ. Una dintre ele este modificarea
clitorisului, acel mic organ situat deasupra intrærii vaginale (vezi desenul).
Deøi nu existæ o mærime “normalæ” a acestui ghem de terminaflii nervoase,
de obicei este descris ca fiind de mærimea unei mici boabe de mazære.
Trunchiul clitorisului este învelit de pielea de deasupra capului, vârfului
clitorisului. Acest mic organ începe sæ se umezeascæ la majoritatea
femeilor, deøi la unele atât de fin, încât este greu observabil. Cantitatea de
lubrifiant este irelevantæ pentru calitatea ræspunsului sexual ulterior. Labiile
mici încep, de asemenea, sæ se congestioneze. Vaginul experimenteazæ o
lærgire øi o lungire a sa. Buzele exterioare, labiile mari, tind sæ se deschidæ,
pregætindu-se pentru a primi penisul. Øi în restul corpului feminin se pot
observa schimbæri: la nivelul sânilor are loc o creøtere a lor, sensibilitatea
se accentueazæ, apare o erecflie a mameloanelor. Muøchii devin tensionafli,
pulsul creøte, iar respiraflia se accelereazæ. Uneori se poate observa o
“îmbujorare” asemænætoare pojarului care apare pe sâni øi pe partea
superioaræ a abdomenului. Fiecare schimbare descrisæ mai sus anunflæ
faptul cæ soflia se pregæteøte pentru unirea cu soflul ei.

Acum sæ examinæm faza excitafliei din punct de vedere masculin.
Primul semn constæ în erecflia penisului. Aceasta înseamnæ o creøtere a
dimensiunii lui øi o modificare a unghiului pe care-l face cu corpul. Ea
apare în decurs de câteva secunde de la expunerea la un stimul sexual. Un
penis de mici dimensiuni poate sæ-øi dubleze lungimea sau mai mult, în
timp ce un penis mai mare, în stare neexcitatæ poate prezenta o mærire
nesemnificativæ. Cu alte cuvinte, erecflia are rolul de a egaliza dimensiunea
penisurilor. Scrotul va deveni mai gros øi mai încordat, astfel încât întreg
sacul scrotal va fi împins în sus. El confline cele douæ testicule, care, uneori,
se pot situa unul mai sus øi altul mai jos, dar acest lucru este lipsit de
importanflæ din punct de vedere al actului sexual. Bærbaflii excitafli pot
prezenta øi ei o erecflie a sânilor. De asemenea, poate apare o îmbujorare,
o creøtere a pulsului øi a tensiunii musculare.
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Faza II – De platou
În aceastæ fazæ, transformærile care au început în perioada excitafliei

se definitiveazæ. Menflionæm cæ nu existæ un moment distinct, specific de
trecere de la faza I la faza II. De fapt, aceste douæ prime faze sunt cel mai
slab definite dintre toate cele patru. Cu toate cæ momentul de trecere dintr-o
fazæ în alta nu este pe deplin elucidat, accentul se pune pe necesitatea
existenflei unei perioade de trecere dintre faza I, excitaflia, øi faza III,
orgasmul. Faza II, numitæ de platou, nu ar trebui sæ fie o tranziflie rapidæ
spre orgasm. Aici îøi au locul mângâierile øi alintarea verbalæ, astfel încât
nu væ græbifli! Un repertoriu særæcæcios în jocul dragostei va da startul
spre plictisealæ, eøec sau disfuncflionalitæfli sexuale.

La femei, aureola din jurul mameloanelor va continua sæ creascæ.
Îmbujorarea va deveni mai pronunflatæ. Încordarea muscularæ se poate
extinde din cap pânæ în picioare. Inima va ajunge la 160-170 de bætæi pe
minut, iar respiraflia se va accelera øi se va intensifica.

Clitorisul este acum retras sub mantaua clitoridianæ. Acest fenomen
are loc pe mæsuræ ce clitorisul se ridicæ øi se trage înapoi dinspre intrarea
vaginalæ. El continuæ sæ ræspundæ la stimularea produsæ de presiunea
generatæ de miøcarea mantalei clitoridiene, în sus øi în jos, o datæ cu
pætrunderea penisului în vagin. “Platforma orgasmicæ” se formeazæ prin
dilatarea treimii exterioare a vaginului, care se poate lungi pânæ la 2,5
centimetri.

Uterul se înalflæ, provocând ridicarea celor douæ treimi interioare ale
vaginului. În acest timp, femeia træieøte o plæcere intensæ. Dacæ la aceastæ
plæcere se adaugæ conøtienfla faptului cæ este iubitæ øi admiratæ de soflul ei,
femeia poate gusta din adeværul cuprins în Cântarea cântærilor 6:3: “Eu
sunt a preaiubitului meu øi preaiubitul meu este al meu”. Ea se poate simfli
cu adeværat într-o “grædinæ de crini”.

La bærbafli, transformærile din aceastæ fazæ includ o tensiune
muscularæ asemænætoare cu cea experimentatæ de femei. Ritmul cardiac
creøte, respiraflia se accelereazæ øi se intensificæ. Dacæ mameloanele
bærbatului nu au intrat în erecflie mai devreme, atunci ne putem aøtepta ca
acest fenomen sæ aparæ acum. Testiculele continuæ sæ se ridice. Într-o
partidæ eroticæ de lungæ duratæ, sacul scrotal se poate relaxa de mai multe
ori în aceastæ fazæ, iar erecflia va fi când mai slabæ, când mai puternicæ.

Creafli într-un mod minunat
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Aceste variaflii sunt absolut normale. Datoritæ presiunii crescute a sângelui,
capul penisului se descoperæ, devenind mai pronunflat. Pot apærea câteva
picæturi de fluid preorgasmic care se scurg din uretra øi penisul bærbatului.
Acest fluid confline un numær semnificativ de spermatozoizi activi. În cazul
în care nu dorifli o sarcinæ, ar fi bine sæ flinefli cont de acest lucru. Scurgerea
aceasta este involuntaræ, iar bærbatul rareori îøi dæ seama când are loc. O
continuare a excitærii sexuale în aceastæ fazæ va conduce aproape sigur la
orgasm.

Faza III– Orgasmul
A treia fazæ apare ca un punct culminant al excitærii sexuale. Este ca

øi cum ai umple o cupæ, picæturæ cu picæturæ, pânæ când o picæturæ în plus
determinæ reværsarea peste margini. Gustarea deplinæ a acestei experienfle
fizice øi emoflionale e rezervatæ, în mod deosebit, speciei umane. Îmi place
sæ cred cæ ea reprezintæ un cadou special destinat omului în calitatea sa de
fiinflæ raflionalæ øi emoflionalæ. Dumnezeu putea sæ creeze actul sexual ca
fiind ceva lipsit de orice plæcere, dar pe care omul trebuie sæ-l îndeplineascæ
de dragul înmulflirii rasei umane, însæ El nu a fæcut aøa. Putea sæ se
gândeascæ la o altæ metodæ de multiplicare, care ar fi inclus numai un
contact superficial. Dar El nu a fæcut aøa. Dumnezeu a proiectat actul
sexual ca pe o unire într-un singur trup a douæ persoane care au hotærât sæ
se dedice una alteia, pe viaflæ. Actul sexual va uni puternic bærbatul øi
femeia prin plæcerea pe care o conferæ, prin puterea/forfla pe care o inspiræ
øi prin sentimentele de recunoøtinflæ øi laudæ faflæ de Creatorul lor.

Din punct de vedere al unei femei, orgasmul este asociat unor
contracflii musculare ritmice, care urmeazæ unui scurt moment de calm;
pot fi de la 3 la 15 contracflii. Dupæ fiecare contracflie, intervalul de timp
creøte, iar intensitatea scade puflin. Uterul øi întreaga zonæ a perineului
sunt cuprinse de aceste contracflii. Câteodatæ, o senzaflie de cælduræ se
ræspândeøte în tot corpul, începând din zona pelvianæ.

La bærbafli, sfârøitul fazei de platou are loc atunci când intervine
sentimentul cæ ejacularea este iminentæ. Apar contracflii care vor aduce
lichidul seminal din uretræ. Intervalul dintre aceste contracflii este acelaøi
ca la femeie, adicæ 8 zecimi de secundæ, iniflial, apoi din ce în ce mai lung.
Ar trebui sæ menflionæm faptul cæ din faza I, atunci când penisul intræ în
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erecflie, nici un strop de urinæ nu va mai traversa uretra. Ele sunt procese
fiziologice separate; aceastæ separare este asiguratæ de închiderea unui
muøchi sfincter intern, care blocheazæ trecerea urinei.

În aceastæ fazæ, atât bærbatul, cât øi femeia vor prezenta o accelerare
a bætæilor inimii, o creøtere a tensiunii øi o respiraflie sacadatæ. Tensiunea
muscularæ poate provoca o crispare a feflei; mâinile ambilor parteneri se
cautæ pentru o îmbræfliøare mai strânsæ. Momentul de a fi “un singur trup”
este atins.

Faza IV – Relaxarea
Aceasta este ultima dintre cele patru faze. La femeie, corpul începe

sæ-øi revinæ la starea anterioaræ fazei de excitaflie. Îmbujorarea øi tensiunea
muscularæ dispar, pieptul revine la dimensiuni normale. Inima, tensiunea
øi respiraflia revin øi ele la normal. Unele femei pot prezenta o acoperire
finæ de transpiraflie pe tot corpul. Congestionarea ariei genitale se risipeøte
în câteva minute. Aceasta înseamnæ cæ labiile mari øi mici, clitorisul øi
vaginul revin la starea anterioaræ excitærii.

Øi bærbatul trece printr-un proces invers al transformærilor apærute
în corpul sæu. Dispare erecflia, iar scrotul revine, deøi mai lent, la starea
neexcitatæ. De asemenea, îmbujorarea øi tensiunea muscularæ se risipesc.
Bætæile inimii, tensiunea øi respiraflia revin la normal. Corpul sæu poate fi
acoperit de o uøoaræ peliculæ de transpiraflie.

Rândurile de mai sus reprezintæ o descriere a proceselor prin care
trec cei doi parteneri într-o partidæ eroticæ. Ele nu sunt un model sau un
standard pe care cineva ar trebui sæ-l atingæ în cel mai mic detaliu. Nu am
fæcut decât sæ descriem, în mod simplu, desfæøurarea unui act sexual
obiønuit.

În acest capitol, ne-am rezumat prezentarea numai la aspectul
fiziologic al experienflei sexuale; totuøi trebuie avut în vedere faptul cæ
partea psihologicæ este inseparabil legatæ de cea fiziologicæ. Am încercat
sæ dæm o idee despre cât de atent a plænuit øi a construit Dumnezeu fiecare
organ din corpul unui bærbat øi al unei femei în scopul obflinerii plæcerii
sexuale. Faptul cæ nu întotdeauna sexul este o bucurie pentru sofli indicæ
ceva: planul lui Dumnezeu pentru fericirea familiei a fost greøit înfleles
sau greøit aplicat.

Creafli într-un mod minunat
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Ce-øi doresc femeile

“Cum pot sæ aflu ce i-ar plæcea sofliei mele? Nici mæcar nu îndræznim
sæ discutæm despre acest subiect”. Majoritatea soflilor se confruntæ cu
aceastæ problemæ. Am avut ocazia sæ vorbesc cu diverse soflii despre cum
øi-ar dori sæ arate viafla lor sexualæ øi am de gând sæ væ împærtæøesc øi
dumneavoastræ ce am aflat. Cu siguranflæ cæ væ va fi de folos în cel puflin
trei direcflii: (1) va ajuta bærbaflii sæ-øi înfleleagæ mai bine sofliile, (2) va
ajuta doamnele sæ realizeze cæ nu sunt singurele soflii neînflelese, (3) va
ajuta atât soflii, cât øi sofliile sæ iniflieze un dialog pe teme sexuale, fiindcæ,
în ultimæ instanflæ, cei mai buni consilieri în materie de sex sunt ei înøiøi.
Doresc sæ accentuez aceastæ ultimæ afirmaflie. Fiecare om este o
personalitate unicæ, cu reacflii specifice; prin urmare, sæ nu væ surprindæ
faptul cæ nu orice sfat din aceastæ carte va fi perfect potrivit oricærui om.
De aceea, dialogul cu partenerul dumneavoastræ de viaflæ este factorul cel
mai important în realizarea unei relaflii sexuale reuøite.

Doamnele afirmæ în cor cæ felul în care percep inifliativele sexuale
ale soflilor lor este în strânsæ legæturæ cu calitatea relafliei interpersonale
dintre ei. Sæ explicæm ultima frazæ. O relaflie interpersonalæ sænætoasæ
include preocupare, respect, sentimentul de a te øti iubit, adorat øi înfleles,
toate însoflite de o bunæ comunicare – cel puflin în majoritatea timpului
petrecut împreunæ. Sunt excluse abordærile de genul: “Iubito, dar e absurd
sæ-mi spui cæ nu te simfli în stare sæ execufli o parcare lateralæ cu maøina”.
Sau: “Cei cu tine astæzi, de nu te pofli aduna suficient încât sæ faci bilanflul
financiar al familiei?” Atunci când o soflie se simte ignoratæ, neimportantæ
în ochii soflului, când i se spune cæ nu este capabilæ sæ gæteascæ un prânz
decent sau sæ facæ o curæflenie “ca la mama acasæ” (mama lui,
bineînfleles) nu poate exista o relaflie conjugalæ armonioasæ. A visa cæ
o femeie va fi plinæ de entuziasm faflæ de avansurile sexuale ale soflului
ei, e doar un vis!

Un alt motiv pentru care o femeie detestæ sæ fie abordatæ sexual este
incapacitatea soflului de a spune “Iartæ-mæ!” atunci când greøeøte øi are
ideea nefericitæ de a considera cæ sexul poate fi un substitut al acestui
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cuvânt fermecat. În cartea sa Cæsætoria în societate, doctor R. Udry ajunge
la niøte concluzii interesante, în urma unor studii efectuate. Atunci când
existæ o relaflie interpersonalæ bunæ între cei doi sofli, ne putem aøtepta la
urmætoarele consecinfle: apetitul sexual al celor doi sæ fie bine armonizat;
se ajunge cu uøurinflæ la orgasm; cuplul cade repede de acord în ceea ce
priveøte frecvenfla partidelor de sex øi felul în care vor face dragoste. Ceea
ce se întâmplæ în dormitor nu poate fi strict separat de ceea ce se întâmplæ
în afara lui. Când orele din zi sunt încântætoare, parfumul lor se va ræspândi
øi noaptea, iar sexul va fi o bucurie.

Un alt secret este faptul cæ femeile doresc ca intimitatea sexualæ sæ
fie privitæ ca o experienflæ totalæ øi nu una limitatæ la aspectul fizic.
Sentimente de apropiere øi bunæ înflelegere trebuie sæ existe în toate celelalte
domenii ale vieflii, cum ar fi: lucrul împreunæ în treburile casnice, decizii
luate în comun cu privire la petrecerea vacanflelor, dezvoltarea intelectualæ
prin participarea la cursuri, citit sau discutarea unor subiecte de naturæ
spiritualæ. În cartea lor, Cæsnicia intimæ, soflii Clinebell descriu felurite
moduri în care soflii pot sæ-øi dezvolte sentimentul unitæflii conjugale øi
subliniazæ faptul cæ intimitatea emoflionalæ, care rezultæ dintr-o cunoaøtere
reciprocæ a sentimentelor, este de o mare importanflæ pentru cuplu. A fi
capabil sæ-i împærtæøeøti iubitului tæu toate visele, bucuriile sau
dezamægirile tale – iatæ ceea ce creeazæ o apropiere emoflionalæ între cei
doi, apropiere care le va îmbogæfli cu siguranflæ øi viafla sexualæ. Numai
astfel expresia “a fi un singur trup” îøi gæseøte cu adeværat justificarea.

O femeie îøi doreøte sæ fie tratatæ ca o persoanæ completæ, mai degrabæ
decât ca un set de organe genitale. Pentru mintea unui bærbat plæcerea
este localizatæ în jurul organelor sexuale øi-i este greu sæ creadæ cæ soflia
lui poate gândi altfel. Reacflia unei femei este mult mai difuzæ. Ea este
capabilæ sæ træiascæ senzaflii erotice øi în alte zone ale corpului. Avansul
ideal este acela în care soflia este îmbræfliøatæ, strânsæ, mângâiatæ, în timp
ce cuvinte pline de dragoste se revarsæ de pe buzele soflului.

Un posibil scenariu al unui act sexual ar putea debuta cu o privire
sau o atingere urmatæ de særutæri uøoare pe gât, pe umeri, særutæri din ce
în ce mai drægæstoase. Pieptul øi coapsele ar trebui mângâiate øi særutate
înainte chiar ca actul sexual sæ fie inifliat. Anumite sondaje au arætat cæ o
femeie are nevoie de 20 pânæ la 40 de minute pentru a atinge un nivel

Ce-øi doresc femeile?
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optim de excitaflie sexualæ. Este evident cæ timpul øi energia necesare
creærii unui climat adecvat consumærii actului sexual nu sunt neglijabile.
Multe soflii apreciazæ enorm acest timp de pregætire fizicæ øi emoflionalæ,
deoarece le oferæ posibilitatea de a-øi træi din plin propria feminitate  –
propria sexualitate.

Pentru multe doamne este un mister de nedezlegat faptul cæ soflii lor
preferæ sæ facæ dragoste atât de rapid, atât de græbifli. Dacæ sexul este o
experienflæ cu adeværat formidabilæ, de ce s-o scurtezi în mod inutil? De
ce sæ nu savurezi fiecare clipæ de iubire, în loc sæ le priveøti ca pe simple
etape dintr-un drum de loc interesant, care te conduce la “marele
eveniment”? A face dragoste este în sine însuøi un mare eveniment,
începând cu prima atingere uøoaræ øi terminând cu relaxarea satisfæcutæ
în braflele celuilalt. A face dragoste este o experienflæ memorabilæ care
implicæ alternarea perioadelor de excitare, pauzæ, comunicare verbalæ øi
seducflie. Fiecare poate sæ-i spunæ celuilalt cum doreøte sæ fie atins,
mângâiat, særutat. Dar niciodatæ reacfliile unei soflii nu ar trebui comparate
cu “idealul” descris de anumite manuale.

Femeile detestæ comparaflia dintre ele øi oricare altæ femeie, în materie
de sex. Soflul îøi poate lua drept etalon de comparaflie fosta soflie, fosta
amantæ sau chiar soflia prietenului sæu, care a fost prea slobod de guræ,
dezvæluind secretele din patul conjugal. Nici o femeie nu doreøte ca felul
în care ea se comportæ în intimitatea dormitorului sæ fie subiect de discuflie
în anturajul soflului ei, nici mæcar în serios, daræmite în glumæ! Trist este
faptul cæ unii oameni pot discuta probleme sexuale mai liber cu stræinii
decât cu partenerii lor de viaflæ.

Acum este momentul sæ prezentæm câteva aspecte fizice specifice
actului sexual. Cea mai senzitivæ parte a vaginului este treimea exterioaræ.
În general, excitarea produsæ în aceastæ zonæ este de mare efect. Buzele
interioare øi exterioare ale vaginului sunt øi ele foarte sensibile. Ele ar
trebui atinse cu delicatefle, cu tandrefle, nicidecum dur sau brutal. De multe
ori, bærbatul care este obiønuit sæ aprecieze o strângere de mânæ fermæ,
puternicæ, nu este capabil de o atingere suficient de tandræ; ceea ce el
consideræ a fi delicat poate sæ nu fie deloc aøa pentru soflia lui. De aceea,
cred cæ este o idee bunæ sæ se discute acest subiect, fiecare sæ atingæ mâna
celuilalt, încercând blândeflea. Un feedback bun al sofliei poate ajuta soflul
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bine intenflionat sæ deosebeascæ o atingere delicatæ de una brutalæ,
neîndemânaticæ.

Precauflii similare ar trebui folosite øi în stimularea clitorisului.
“Clitoris” provine din anticul cuvânt grecesc pentru “cheie” øi reprezintæ
cu adeværat o cheie a sexualitæflii feminine. Este interesant de remarcat cæ
acest minuscul organ din corpul femeii øi al bærbatului nu are alt rol decât
acela de a produce plæcere sexualæ. Atunci când este corect stimulat, el
transmite niøte senzaflii uluitoare. Gândifli-væ ce înseamnæ aceasta! Atunci
când a proiectat femeia, Dumnezeu a asigurat prin acest organ posibilitatea
ca ea sæ experimenteze o fericire extaticæ alæturi de bærbatul ei. Existenfla
acestei piese în proiectul Evei ar fi trebuit sæ distrugæ vechiul mit cum cæ
sexul este numai pentru plæcerea bærbatului, iar femeia trebuie sæ îndure
totul. Amintifli-væ ceea ce apostolul Pavel scria în 1Corinteni 7:5, ca nici
bærbatul, nici femeia sæ nu-l priveze pe celælalt de ceea ce Dumnezeu a
intenflionat sæ fie o experienflæ plæcutæ pentru amândoi.

Deosebirea dintre orgasmul vaginal sau clitoridian este øi ea un mit.
Un orgasm este un orgasm indiferent de stimulul care l-a generat; el
angajeazæ întreaga arie vulvaræ prin pulsaflii træite în mod specific de fiecare
femeie. Uneori, bærbaflii, cunoscând importanfla clitorisului, acest mic organ
deosebit de senzitiv, se concentreazæ exclusiv asupra lui. Este o greøealæ,
cæci ei pierd din vedere faptul cæ pentru o femeie tot corpul este important,
iar stimularea altor zone va intensifica øi nu va reduce puterea unui orgasm
clitoridian. Datoritæ sensibilitæflii sale unice, o presiune directæ asupra
clitorisului va provoca disconfort, chiar durere, mai ales dacæ nu existæ o
suficientæ lubrifiere. Amintifli-væ cæ în “faza de platou” clitorisul practic
se retrage sub mantaua clitoridianæ, protejându-l astfel de un contact direct.
Atingerile indirecte, presiunea exercitatæ pe “muntele lui Venus” øi cea
rezultatæ din pætrunderea penisului sunt, de obicei, suficiente pentru a
provoca un orgasm, mai ales atunci când s-a acordat suficient timp øi
atenflie fazelor anterioare.

Sæ discutæm acum ce înseamnæ un orgasm; iatæ un cuvânt devenit
faimos în ultima decadæ. Øi nu øtiu cât din faima lui este meritatæ. Obsesia
atingerii orgasmului începe sæ semene cu obsesia unei cruciade, a faimoasei
legende “În cæutarea Sfântului Graal”. A minimaliza frumuseflea acestei
experienfle extraordinare ar însemna o devalorizare a creafliei lui Dumnezeu.

Ce-øi doresc femeile?
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Pe de altæ parte, a avea aøteptæri exagerate øi nerealiste ne va conduce cu
siguranflæ la dezamægire.

 Capacitatea unei femei de a avea un orgasm multiplu, adicæ de a
experimenta orgasme succesive înainte de faza de relaxare, a devenit o
temæ obiønuitæ în literaturæ. Din perspectiva aceasta, atingerea orgasmului
a devenit un joc al numerelor. Doamnele care nu demult erau mulflumite
sæ atingæ un orgasm respectabil, au ajuns sæ se considere mai puflin
feminine, mai puflin sexy dacæ nu træiesc orgasmul la intensitatea øi
frecvenfla pe care anumite femei pretind cæ le au. Termeni precum “a
atinge”, “a obfline” sunt des folosifli în legæturæ cu orgasmul, ca øi cum ei
ar fi singura mæsuræ a performanflei sexuale.

Acest lucru mæ întristeazæ profund, deoarece nu-mi place sæ gândesc
în termeni competitivi despre sex. A face dragoste nu este o competiflie;
ea reprezintæ mai degrabæ o experienflæ complexæ, desfæøuratæ atât în plan
fizic, cât øi emoflional øi spiritual. Sandra McDermott în cartea Sexualitatea
femininæ descrie un studiu efectuat în Anglia, în cadrul cæruia s-au fæcut
sondaje pe un lot de peste 200 de femei. Majoritatea au declarat cæ se simt
la fel de satisfæcute, de împlinite sexual, indiferent dacæ au un orgasm sau
mai multe; atmosfera care precede apariflia orgasmului este mai importantæ
decât numærul lor. Ceea ce face ca sexul sæ fie atât de plæcut sunt: tandreflea,
dragostea, drægælæøenia îmbræfliøærile. Unii bærbafli cred cæ tehnica lor de a
face dragoste s-a îmbunætæflit dacæ reuøesc sæ-i provoace partenerei un
orgasm multiplu. Ei nu øtiu cæ o femeie poate prefera sæ se bucure de
plæcerea pe care i-a adus-o un orgasm, în loc sæ doreascæ o creøtere
numericæ a acestora. Este util pentru bærbafli sæ cunoascæ faptul cæ femeile
variazæ mult în felul în care træiesc orgasmul. Îmi place sæ descriu curba
intensitæflii orgasmelor ca fiind ceva continuu. La un capæt al curbei se
aflæ o stare de relaxare plæcutæ, liniøtitæ, iar la celælalt capæt o explozie
fantasticæ.

Modul în care este træit orgasmul variazæ de la o femeie la alta, dar øi
pentru aceeaøi femeie poate varia în funcflie de starea în care se aflæ. Bærbaflii
sunt înclinafli sæ creadæ cæ au avut mai mult succes dacæ sofliile lor ræspund
mai activ, mai sonor, mai emoflional. Dar ræspunsul vizibil nu este
întotdeauna o oglindæ fidelæ a intensitæflii træirii. Unele femei se manifestæ
mai puternic, altele sunt mai inhibate din fire.
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Sæ væ împærtæøesc din experienfla pe care am cæpætat-o de-a lungul
timpului, asistând în camere de naøtere: existæ femei care flipæ puternic în
timp ce nasc; altele sunt mai calme, dar fiecare se comportæ normal, cæci
nu suntem identici.

Folosesc, uneori, urmætoarea ilustraflie pentru a veni în ajutorul soflilor
care nu øtiu sigur dacæ entuziasmul sofliilor lor pentru partidele lor sexuale
este real sau trucat. Imaginafli-væ cæ avefli bilet la un meci de baseball din
Cupa Cupelor, iar în fafla dumneavoastræ stau douæ doamne; amândouæ
urmæresc cu atenflie desfæøurarea meciului. Se ajunge la un moment crucial;
jocul este strâns, s-au dat douæ out-uri, iar bærbatul care fline bâta va hotærî
calificarea echipei sale. Iatæ cæ flinteøte øi aruncæ mingea peste peluzæ.
Presupunând cæ doamnele erau suporteri înfocafli ai echipei ieøite acum
învingætoare, urmærifli-le reacfliile: una sare în sus øi îøi îmbræfliøeazæ
prietenul cu care a venit la meci, cealaltæ zâmbeøte uøor øi aplaudæ.  Putefli
spune care dintre cele douæ doamne a træit momentul la maximum? Care
a fost cea mai emoflionatæ? Tot ce putefli face este sæ speculafli. Modul în
care un om îøi exteriorizeazæ emofliile, este cu totul øi cu totul personal;
nu este corect sæ folosim reacfliile ca pe o mæsuræ a nivelului de entuziasm.
Niciodatæ femeile nu ar trebui forflate sæ ræspundæ din punct de vedere
sexual, astfel încât sæ se potriveascæ în tiparele de gândire ale altcuiva. În
plus, sæ reflinem faptul cæ existæ momente de obosealæ sau de îngrijorare
ce pot determina o variaflie a intensitæflii orgasmului; soflii nu ar trebui sæ-øi
facæ griji inutile, cæci, în ciuda acestora, viafla sexualæ poate fi frumoasæ.

Pânæ de curând mulfli credeau cæ atingerea simultanæ a orgasmului
de cætre cei doi parteneri este idealæ. Din fericire, teoria orgasmelor
simultane nu mai este consideratæ astæzi o expresie a unei sexualitæfli
mature. Atingerea simultanæ a orgasmului este dificil de obflinut pentru
douæ persoane cu moøteniri culturale, sociale øi individuale diferite.
Pornind de la faptul cæ orgasmul este o experienflæ personalæ, specificæ,
unii au dezvoltat un punct de vedere interesant: îfli pofli dubla plæcerea
dacæ træieøti separat propriul orgasm, apoi te concentrezi pe plæcerea pe
care i-o pofli oferi celuilalt. Eu cred cæ aceasta înseamnæ cu adeværat sæ fii
“un singur trup”, sæ øtii sæ te bucuri în mod egal de plæcerea ta, ca øi de a
partenerului. Uneori, femeile care nu au orgasm încearcæ sæ-øi asigure
soflii de faptul cæ viafla lor sexualæ este OK. Bærbaflilor le este greu sæ

Ce-øi doresc femeile?
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accepte o astfel de afirmaflie. Ei se încæpæflâneazæ sæ creadæ cæ dacæ ar fi
fost mai pricepufli, mai experimentafli, sofliile lor ar fi fost mai satisfæcute.
Este adeværat cæ e de datoria fiecæruia sæ facæ tot ce poate mai bine pentru
fericirea partenerului; în acelaøi timp, nu considerafli cæ vina væ aparfline
în exclusivitate dacæ soflia dumneavoastræ nu are orgasm. Sunt implicafli o
multitudine de factori, unii datând chiar din perioada anterioaræ cæsætoriei.
Soflilor, asigurafli-væ cæ afli fæcut tot ce depindea de dumneavoastræ, apoi
acceptafli declarafliile sofliilor referitoare la plæcerea pe care o simt øi
bucurafli-væ împreunæ de viafla sexualæ conjugalæ.

Dupæ ce orgasmul s-a consumat, partida de sex nu a luat sfârøit. Cele
mai multe femei doresc ca soflii lor sæ investeascæ mai multæ tandrefle øi
imaginaflie în acest timp ulterior momentului culminant (orgasmului).
Aceasta se întâmplæ, deoarece ele pot træi o plæcere adeværatæ, emoflii
profunde timp îndelungat, prin simplul fapt cæ se relaxeazæ în braflele
soflului. Uneori, bærbaflii sunt destul de obtuzi faflæ de aceastæ nevoie specific
femininæ. În acest caz, atitudinea lor e perceputæ ca o bruscæ îndepærtare
emoflionalæ, iar sofliile ræmân cu impresia cæ totul a fost un act mecanic,
nimic mai mult.

Acest timp ulterior orgasmului, numit postludiu, este un moment
ideal pentru îmbræfliøæri delicate, mângâieri øi declaraflii de dragoste. Acum
putefli discuta despre iubirea voastræ sau despre uluitoarea experienflæ pe
care afli træit-o øi, de ce nu, putefli înælfla o rugæciune de mulflumire pentru
acest minunat dar al sexualitæflii.

Aø dori sæ menflionez alte câteva subiecte, demne de luat în seamæ,
pe tema sexualitæflii feminine. În general, femeile sunt mai reticente în a
descoperi øi practica diverse inovaflii (un alt moment al zilei, un alt cadru
sau o altæ poziflie) ce le-ar feri de o rutinæ plictisitoare în viafla sexualæ.
Cred cæ aceasta e o consecinflæ a faptului cæ femeile au fost considerate
responsabile pentru moralitatea relafliei de cuplu. Ele îøi pot aminti refrenul
preferat al mamelor: “Tu eøti ræspunzætoare dacæ lucrurile scapæ de sub
control”. Atâflia ani în care te-ai supravegheat øi în care ai supravegheat
fiecare miøcare a partenerului au generat în femei o atitudine extrem de
circumspectæ cu privire la inovafliile sexuale. Puse în fafla unor noutæfli,
femeile se întreabæ: “Este decent? Este curat? Este sfânt?” Ræspunsul la
aceste întrebæri nu este întotdeauna simplu sau uøor. Nu pofli obfline nimic
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de la o femeie folosind cearta, cicæleala sau ameninflarea. Numai când o
soflie simte cæ poate avea încredere în iubitul ei, în dragostea øi în respectul
lui pentru ea, numai atunci va reuøi soflia – chiar dacæ mai lent – sæ se
entuziasmeze de valoarea creativitæflii în viafla sexualæ.

Un alt aspect ar fi acela cæ femeile doresc ca soflii lor sæ-øi dea seama
cæ un refuz al inifliativelor lor sexuale nu înseamnæ o respingere categoricæ
øi definitivæ a soflului în calitatea sa de iubit sau de prieten. Uneori amânarea
unei partide sexuale este un fel delicat de a spune: “Acest lucru este prea
important pentru mine ca sæ-l fac atunci când sunt obositæ, îngrijoratæ sau
bolnavæ”. În astfel de momente, o femeie îøi poate dori mai degrabæ sæ se
cuibæreascæ în braflele soflului ei, decât sæ se lanseze într-o partidæ eroticæ.

Øi iatæ cæ ne apropiem de alt subiect fierbinte. O întrebare des ridicatæ
de soflii este aceasta: ”Oare nu pot exista gesturi de tandrefle, de iubire,
færæ sæ se ajungæ în pat?” Cu alte cuvinte, trebuie neapærat ca exprimarea
sexualitæflii sæ conducæ la sex? Ascultafli câteva comentarii: “Mi-aø dori
sæ mæ giugiulesc cu soflul meu færæ ca aceasta sæ fie preludiul ajungerii în
dormitor!” “Mæ simt ca o maøinæ de fæcut sex: îi dai un særut, obflii o
partidæ eroticæ.” “Îmi doresc sæ fiu îmbræfliøatæ pentru simplul fapt cæ sunt o
persoanæ demnæ de a fi iubitæ, nu pentru cæ soflul vrea sæ mæ ducæ în pat.”

Stimafli sofli, acum afli aflat ce gândesc femeile. Unele soflii mi-au
spus chiar cæ trebuie sæ ræspundæ cu ræcealæ øi dezinteres unei îmbræfliøæri
sau unui særut, deoarece øtiu cam ce se aøteaptæ de la ele. Una spunea:
”Særutærile pe obraz sunt inofensive, dar atenflie la cele de pe gât!” Altele
declaræ cæ-øi cenzureazæ dorinfla de a fi tandre cu soflii lor în momentele
când nu se simt în stare sæ “meargæ pânæ la capæt”. Ce trist! Ce pierdere
imensæ de ocazii care ar putea întæri øi hræni dragostea – rodiile øi strugurii
iubirii pe care Solomon øi mireasa lui le læudau. Cuplurile au nevoie sæ se
angajeze deseori în îmbræfliøæri, mângâieri, særutæri reciproce, un minisport
erotic. Iar indiciile cu privire la dorinfla amândurora de a continua primele
scântei, vor apærea cu siguranflæ.

În apelul sæu cætre cuplurile cæsætorite, apostolul Petru scria bærbaflilor:
“Soflilor, træifli împreunæ cu nevestele voastre în concordanflæ cu
înflelepciunea øi cunoøtinfla pe care le avefli” 1Petru 2: 7 (KJV).

Aceasta include, cu siguranflæ, o cunoaøtere corectæ a ræspunsului
sexual specific feminin. Øi acesta este secretul unei conviefluiri fericite.

Ce-øi doresc femeile?
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Ce-øi doresc bærbaflii

“Træiesc cu impresia cæ tofli bærbaflii sunt considerafli niøte obsedafli
sexual.” Aceste cuvinte porneau de pe buzele unui tânær revoltat de faptul
cæ prea adesea se aud comentarii despre cât de nesimflifli, pretenflioøi øi
brutali pot fi bærbaflii.

Ceea ce am scris pânæ acum despre bærbafli este valabil în dreptul
unora, nicidecum în dreptul tuturor. Sunt conøtientæ de faptul cæ valorile
culturale pe care le promovæm, pretind lucruri nerezonabile de la bærbafli.
Li se cere sæ øtie totul despre sexualitate øi sæ fie conducætori ai vieflii
sexuale maritale imediat ce s-au cæsætorit. Cu toate acestea, nici un expert
nu le-a pus la dispoziflie informafliile necesare. Li se pretinde sæ ghiceascæ
exact felul în care sofliile lor doresc sæ facæ dragoste, færæ ca acestea sæ
aibæ vreo obligaflie de a le comunica preferinflele lor. Li se spune cæ un
bærbat trebuie sæ fie puternic, tare în fafla emofliilor øi neatins de stresul
cotidian. În acelaøi timp, se aøteaptæ din partea lor sæ dea dovadæ de tandrefle
øi delicatefle în momentele de intimitate. Dacæ o femeie întâmpinæ dificultæfli
în a gæsi satisfacflie în viafla sexualæ, atunci e vina soflului. Dacæ soflul are
propriile probleme sexuale, tot vina lui este. Mæsurat cu acest ideal, el
tinde sæ se considere “jumætate de bærbat”, iar cu astfel de gânduri nu pofli
fi un învingætor.

Numai în ultimul timp s-a încercat o regândire a acestui tipar, iar
specialiøtii s-au stræduit sæ descopere ce-øi doresc cu adeværat bærbaflii, ce
temeri au, ce probleme, ce emoflii øi ce sentimente.

S-a constat cæ majoritatea bærbaflilor sunt preocupafli de împlinirea
sexualæ a sofliilor lor. De asemenea, ei îøi doresc sæ fie alintafli øi nu agreeazæ
partidele de sex rapide. Un studiu a demonstrat cæ bærbaflii se simt vinovafli,
egoiøti, neputincioøi, inferiori dacæ eøueazæ în momentele de intimitate.
La modul general, bærbaflii nu ar trebui etichetafli ca fiind egoiøti øi lipsifli
de sensibilitate. Unii nu au fost niciodatæ aøa. Din nefericire, alflii sunt
exact aøa.

Sæ aruncæm o privire asupra unor sugestii avansate de bærbafli în
speranfla îmbunætæflirii vieflii sexuale. Ei declaræ cæ ar trebui demitizatæ
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ideea cæ bærbaflii sunt întotdeauna gata sæ facæ sex, întotdeauna dornici øi
întotdeauna capabili. Teoria aceasta ne conduce la urmætoarele: (1) bærbaflii
nu cautæ sæ se bucure pe îndelete de actul sexual, (2) bærbaflii nu au nevoie
de încurajare pentru a demara acfliunea. Aceste concluzii sunt cu totul
greøite.

Motivul pentru care bærbaflii sunt, uneori, prea insistenfli este faptul
cæ se simt raflionalizafli, puøi la regim de înfometare sexualæ. Atunci când
ei se simt siguri pe virilitatea lor, când avansurile le sunt întâmpinate cu
cælduræ øi cu plæcere, atunci ei nu mai sunt atât de insistenfli øi de
neînflelegætori. Bærbaflii øtiu cæ asupra lor planeazæ acuzaflia de a accelera
desfæøurarea unei scene de dragoste, færæ a mai pierde timpul cu îmbræfliøæri
øi declaraflii romantice. Educaflia pe care au primit-o, exact ea le-a sædit
ideea cæ “rapid” este mai bærbætesc decât “lent”.

Oare câfli tafli din cei care citesc acum aceste rânduri øi-au luat timp
sæ le explice fiilor lor despre modul în care o soflie doreøte sæ fie iubitæ: cu
dragoste, pe îndelete, cu “miere”? Iar dintre bærbaflii care citesc acum,
câfli au învæflat asta de la tatæl lor?

Pe de altæ parte, unii sofli s-au plâns cæ un motiv pentru care ei se
græbesc “sæ termine” este faptul cæ sofliile lor îi încurajeazæ la aceasta.
Nevestele ar trebui sæ examineze ce anume din atitudinea lor le-a sugerat
aceastæ idee. Iar atunci când bærbaflii încep sæ manifeste mai multæ
atenflie faflæ de sofliile lor, ele ar trebui sæ-i aprecieze prompt, sæ-i laude
pentru noua inifliativæ. Oamenii tind sæ repete comportamentul care a
fost apreciat.

Azi, bærbaflii încep sæ învefle faptul cæ întregul lor corp se poate bucura
de atingeri øi de îmbræfliøæri. Bucuria aceasta creøte pe mæsuræ ce descoperæ
plæcerea de a fi mângâiafli cu tandrefle pe faflæ, pe gât, pe umeri etc.
Câteodatæ, soflii ajung în situaflia jenantæ de a cere aceasta! Gândifli-væ cât
de mult ar aprecia dacæ inifliativa ar veni din partea sofliilor lor.

Se poate întâmpla ca apariflia copiilor sæ creeze probleme, iar viafla
sexualæ a cuplului sæ treacæ pe planul doi. Deseori, soflii se plâng de faptul
cæ, atunci când sugereazæ o noapte romanticæ sau chiar în timp ce fac
dragoste, sunt bombardafli cu remarce de genul: “Copilul se agitæ!”, “S-a
trezit!”, “Ar putea sæ ne audæ!”, “Iubitule, trebuie sæ-fli vorbesc despre
istericalele lui Andrei!”

Ce-øi doresc bærbaflii?
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Dacæ sexul trece pe planul doi o datæ cu apariflia copiilor, farmecul
lui poate fi pierdut pentru totdeauna øi niciodatæ recâøtigat, nici mæcar
atunci când copiii au crescut de mult mari. Atât tatæl, cât øi mama sunt
responsabili de planificarea unui timp numai pentru ei doi, færæ posibilitatea
de a fi întrerupfli. Ei trebuie sæ comunice øi sæ acorde atenflie sugestiilor
celuilalt, pânæ ajung la un plan comun, convenabil tuturor.

Existæ frumusefle, feminitate în ræspunsul plin de dragoste pe care o
soflie îl dæ soflului ei. Aceasta exclude atitudini ca retragerea, îmbrâncitul,
chicotitul sau mormæitul; întâmpinat astfel, soflul se poate întreba de ce ar
ræmâne credincios unei asemenea femei.

Ræspunsuri precum: “Ei bine, dacæ vrei tu” sau  “Oh, nu din nou!”, îl
pot face pe un bærbat sæ se simtæ de-a dreptul un pitic, un nimeni.
Bineînfleles cæ o soflie are tot dreptul sæ amâne o partidæ de sex atunci când
circumstanflele sunt potrivnice. Dar ea are datoria s-o facæ astfel încât
soflul sæ perceapæ un refuz al partidei, nu o respingere a persoanei sale. Sæ
dæm câteva exemple de ræspunsuri care au o nuanflæ pozitivæ.

“Astæzi pari plin de energie, te invidiez. Eu mæ simt extenuatæ dupæ
câte conserve am fæcut [cælcat, spælat etc]. Iubitule, aø putea face un duø?”

“Iubitule, în seara asta nu mæ simt în stare sæ fac dragoste cu tine;
dar îmi doresc sæ te flin în brafle øi sæ-fli spun cât de mult te iubesc!”

“E o idee minunatæ, iubitule! Însæ momentul e total nepotrivit… Ce-ai
zice dacæ ne-am trezi mâine dimineaflæ mai devreme? Am sæ pun ceasul
sæ sune.”

“Sunt atât de fericitæ cæ doreøti sæ faci dragoste cu mine! Mæ faci sæ
mæ simt deosebitæ, unicæ, dar…”

Soflia însæøi ar putea plænui un rendez-vous: “Iubitule, sæ nu întârzii
disearæ. Am trimis copiii la bunica, iar noi vom avea o cinæ romanticæ la
lumina lumânærilor. Avem timp pânæ la ora 21:00, când va trebui sæ
mergem sæ-i luæm.” Priveøte bucuria din ochii lui øi bucuræ-te în timp ce
faci pregætirile necesare. Nu-i aøa cæ îfli aduce aminte de Cântarea cântærilor
7:12: “Dis-de-dimineaflæ ne vom duce la vii sæ vedem dacæ a înmugurit
via, dacæ s-a deschis floarea øi dacæ au înflorit rodiile. Acolo îfli voi da
dragostea mea”?

Chiar øi atunci când doamnele sunt dornice de a gusta o astfel de
întâlnire, soflii lor træiesc cu impresia cæ ele sunt reci, dezinteresate datoritæ
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pasivitæflii lor. Aceasta se întâmplæ, deoarece persistæ ideea cæ o doamnæ
nu este activæ sau agresivæ pe plan erotic. Însæ totul se poate schimba
dacæ soflia doreøte sæ ræspundæ nevoilor bærbatului ei. Ea poate învæfla cum
sæ-øi exprime interesul øi plæcerea în mod concret. Poate descoperi noi cæi
prin care sæ-øi manifeste bucuria, chiar dacæ din fire ea este o persoanæ
mai rezervatæ. Apropo, aceastæ comunicare trebuie fæcutæ într-un mod
coerent cu personalitatea ei. Dar oricine, indiferent de temperamentul pe
care îl are, poate gæsi modalitatea optimæ de a-øi exprima entuziasmul.
Bucuria ei va creøte pe mæsuræ ce soflul îi va aprecia eforturile de a fi mai
activæ, mai comunicativæ.

O soflie ar trebui sæ înceapæ cu afirmaflii generale despre iubirea øi
plæcerea ei, dar sæ nu se opreascæ aici; ea trebuie sæ-i spunæ soflului ce
anume îi place în mod deosebit atunci când fac dragoste. Odatæ, cineva
mi-a spus: “Soflul meu ar trebui sæ øtie ce vreau de la el!” Ea avea pretenflia
absurdæ ca soflul ei sæ fie sau un tip perfect intuitiv sau un cititor de gânduri.
Ei bine, nimeni nu este aøa! Soflia øi soflul pot øti numai ceea ce au învæflat
din experienflæ, prin observarea partenerului øi din analiza feedback-ului
primit. Comunicarea nu este nici simplæ, nici uøoaræ datoritæ atât reticenflei,
cât øi cunoaøterii noastre limitate în domeniul sexualitæflii. Una dintre flintele
acestei cærfli este aceea de a facilita discufliile între sofli.

Un alt mod prin care o soflie îøi poate învæfla soflul cum sæ se poarte
este acela de a-i lua mâinile lui cu mâinile ei øi de a-i aræta presiunea,
miøcarea cu care doreøte sæ fie atinsæ øi zona în care doreøte sæ fie atinsæ.
Unele soflii mi-au spus cæ, abordafli astfel, soflii lor s-au îmbufnat, le-au
respins; bærbaflii detestæ sæ li se spunæ ce sæ facæ – un ræspuns condiflionat
de educaflia primitæ, în care existæ ideea cæ bærbatul este acela care ia
inifliativa øi care defline toate ræspunsurile. Dar este posibil ca reacflia lor
sæ fi fost generatæ de felul în care li s-a spus: “Nu aøa!”, “Ce neplæcut mæ
atingi!” aceste reacflii îi fac sæ se simtæ mai mult cicælifli decât ghidafli.
Ambii sofli trebuie sæ fie conøtienfli de faptul cæ “tonul face muzica”. Modul
în care spui ceva, inflexiunile vocii au un impact foarte puternic. Un gest
de enervare sau un cuvânt aspru pot îndepærta extrem de uøor.

Citifli Cântarea cântærilor lui Solomon øi remarcafli cum sunt implicate
toate simflurile umane în descrierea unei scene de dragoste. Relaflia dintre
mire øi mireasæ nu este una præfuitæ, monotonæ sau greoaie. Solomon
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transmite sentimentul de vitalitate, activitate, preocupare. Aceøti iubifli
erau interesafli unul de celælalt.

În ultimul capitol, vom discuta despre dificultæflile pe care le
întâmpinæ uneori sofliile în încercarea lor de a fi creative pe plan erotic.
Soflii au impresia cæ nevestele lor dau dovadæ de mai multæ creativitate în
alcætuirea unui meniu sau în aranjarea unui buchet de flori, decât în særutul
pe care-l oferæ. Sæ detaliem puflin.

Existæ doar un numær limitat de cæi prin care poate fi spartæ rutina
sexualæ. Pofli schimba locul, momentul, decorul sau tehnica. Multe cupluri
sunt de pærere cæ o vacanflæ contribuie în mod semnificativ la îmbunætæflirea
repertoriului lor erotic. Însæ nu este nevoie sæ plecafli de acasæ (deøi câteva
week-end-uri petrecute împreunæ, ca doi porumbei, sunt categoric
recomandate). Dar chiar øi acasæ putefli schimba locul – o altæ cameræ, un
colfl tainic al grædinii, în fafla unui øemineu în care arde focul. Unii bærbafli
cred cæ singurul moment potrivit pentru a face dragoste este noaptea; alflii
merg atât de departe, încât sæ afirme cæ sofliile lor sunt disponibile numai
noaptea, deoarece este întuneric beznæ. Putefli saluta zorile unei noi etape:
o dupæ-amiazæ planificatæ pentru dragoste poate fi la fel de plæcutæ, cu
soarele strecurându-se pe fereastræ. Iar noaptea putefli folosi lumânæri,
muzicæ, parfumuri, în timp ce lumina argintie a Lunii væ bate în geam.

Pentru anumite persoane poziflia “bærbatul deasupra” este consideratæ
sacrosantæ; uneori se adaugæ “færæ a folosi mâinile”. Aceasta poartæ numele
de “poziflia misionarului”, deoarece aøa îi învæflau misionarii pe indigeni
sæ facæ dragoste atunci când li se pærea cæ aceøtia se distreazæ prea mult.
Ca øi cum bucuria, entuziasmul erotic ar fi incompatibile cu o viaflæ
consacratæ. Alflii au sugerat ideea cæ poziflia “bærbatul deasupra” este idealæ,
deoarece exprimæ un mare adevær: bærbatul este superior femeii øi are
autoritate asupra ei, iar acest lucru trebuie sæ fie evident chiar øi atunci
când fac sex. Nu pot fi de acord cu aceastæ interpretare. Mulfli bærbafli
mi-au spus cæ le place poziflia “femeia deasupra”. Putefli varia o partidæ de
dragoste în multe feluri: cei doi stau întinøi pe aceeaøi parte (fie faflæ în
faflæ, fie faflæ în spate) sau stau pe un scaun faflæ în faflæ sau soflia stæ de-a
curmeziøul patului cu fesele pe margine, iar soflul se apropie de ea
îndoindu-øi genunchii.
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Atunci când îøi îmbræfliøeazæ soflul, când îl mângâie, unele doamne
manifestæ reticenflæ în a atinge corpul soflului lor, mai ales în zona genitalæ;
ca øi cum ar exista o linie magicæ ce delimiteazæ partea superioaræ de
partea inferioaræ a unui corp bærbætesc. A atinge partea superioaræ este
considerat decent, “pur”, iar a atinge partea inferioaræ – obscen, depravat.
Dumnezeu a creat tot corpul uman, chiar øi zona genitalæ, cu propriile Lui
mâini! Oare nu ar trebui ca doi oameni ce formeazæ un singur trup, sæ se
bucure unul de celælalt cu respect øi cu admiraflie?!

Câteodatæ, mângâierea partenerului în zona genitalæ a fost greøit
catalogatæ drept “masturbare”; s-a folosit chiar termenul de “masturbare
reciprocæ”. Aøa ceva nu existæ într-o partidæ de dragoste dintre doi sofli!
Masturbarea, prin definiflie, este un proces de autostimulare, autoexcitaflie;
el este autoerotic. Atunci când douæ persoane se mângâie, se ating cu
mâna, într-un mod tandru øi plin de afecfliune – simultan sau pe rând –
iatæ un mod frumos de a-øi exprima dragostea øi plæcerea.

O altæ problemæ cu care se confruntæ uneori bærbaflii este generatæ de
sentimentele de nemulflumire ale sofliei faflæ de propriul corp. Ei sunt de
pærere cæ sofliile sunt exagerat de critice faflæ de sânii, coapsele sau
proporfliile corpurilor lor pânæ acolo încât aceastæ idee ajunge sæ le perturbe
bucuria de a face dragoste. Foarte, foarte puflini bærbafli cautæ dimensiunile
ideale, “90-60-90”. Rareori soflii îøi desconsideræ fizic sofliile; ei cautæ o
atitudine caldæ, drægæstoasæ øi veselæ într-o partidæ sexualæ. Bænuiala lor
este cæ aceste sentimente negative le determinæ pe sofliile lor sæ poarte
cæmæøi de noapte lungi sau pijamale, înfæøurându-se din cap pânæ în
picioare. Bærbaflii îøi apreciazæ sofliile pentru frumuseflea lor nativæ,
neîmpodobitæ artificial øi øi-ar dori sæ aibæ ocazia de a le admira mai des.
Ei simt nevoia sæ se bucure de sofliile lor, de acelea care sunt una cu ei,
“carne din carnea” lor. Lor le este dificil sæ înfleleagæ reflinerea øi refuzul
cu care sunt întâmpinafli chiar øi dupæ ani de zile de la cæsætorie.

Asemenea doamnelor, bærbaflii apreciazæ øi ei o apariflie curatæ, plæcut
mirositoare øi îmbræcatæ atractiv. În acelaøi timp, vor sæ fie læudafli atunci
când ei înøiøi sunt curafli, proaspæt bærbierifli øi parfumafli.

Cred cæ este important ca doamnele sæ øtie cæ øi bærbaflii sunt nesiguri
de virilitatea lor øi au nevoie de apreciere. Datoritæ oboselii, îngrijorærii
sau bolii se poate întâmpla ca soflul sæ nu poatæ face faflæ unei partide de
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sex. Este aproape imposibil pentru o femeie sæ-øi dea seama ce înseamnæ
aceasta pentru un bærbat! Imaginea de sine a bærbatului este în strânsæ
corelaflie cu virilitatea sa. Øtiu cæ nu ar trebui sæ fie aøa, dar aøa este!

Un bærbat meritæ sæ fie apreciat pentru purtarea sa de grijæ, pentru
empatia sa, pentru responsabilitatea øi integritatea sa. Totuøi având toate
aceste calitæfli, mai puflin sentimentul competitivitæflii în “arena” sexualæ,
el se poate considera neîmplinit, nesatisfæcut de sine. Am ales termenul
“arena sexualæ”, deoarece, de cele mai multe ori, bærbaflii percep actul
sexual ca pe o luptæ, o competiflie în care ei trebuie sæ atingæ idealul
întruchipat de propriile aøteptæri, de ceea ce ei bænuiesc cæ øi-ar dori soflia
sau de normele culturale în care træiesc. Iatæ o povaræ imposibil de purtat!
Dacæ sofliile ar da dovadæ de mai multæ înflelegere atunci când actul sexual
trebuie întrerupt din cauza incapacitæflii soflului de a continua sau din cauza
aparifliei unei ejaculæri premature, sentimentele de vinovæflie ale bærbaflilor
s-ar diminua considerabil. Ambii parteneri trebuie sæ fie conøtienfli cæ aceste
lucruri se mai întâmplæ câteodatæ; nu dezbatem aici cazurile cronice, ci
disfuncflionalitæflile ocazionale.

Uneori, bærbaflii fac un subiect de îngrijorare din dimensiunea
penisului lor. Acest subiect nu este nicidecum o preocupare majoræ pentru
femei, de aceea nu-øi pot înflelege soflii. Ambii parteneri trebuie sæ cunoascæ
faptul cæ zona cea mai sensibilæ a vaginului este treimea exterioaræ. Astfel,
ei vor avea o perspectivæ corectæ asupra problemei. De menflionat faptul
cæ aprecierea sofliei joacæ un rol important în dezamorsarea tensiunii.

Întotdeauna sunt uluitæ când studiez planul lui Dumnezeu cu privire
la modul în care doi sofli devin un singur trup în cadrul actului sexual.
Odatæ, s-a întâmplat ca secretara mea sæ-mi înfleleagæ greøit dictarea øi în
loc de “uluitæ” sæ scrie cæ sunt plinæ de “ah-uri”. Ei bine, chiar aøa øi este!
Cât de minunatæ este “calea omului la o fatæ”!
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Disfuncflionalitæfli sexuale

Unul din doi – acest raport nu pare sæ spunæ nimic. Dar doctorii
Masters øi Johnson estimeazæ cæ unul din douæ cupluri cæsætorite din S.U.A.
au o viaflæ sexualæ neîmplinitæ, nesatisfæcætoare. Unii se confruntæ cu
probleme de nivel mediu; alflii însæ au atins punctul critic. Uneori, aceastæ
nepotrivire a apærut imediat dupæ cæsætorie; alteori, ea s-a dezvoltat pe
parcursul vieflii conjugale.

Câteodatæ, soflul sau soflia spun: “Ei bine, este problema lui”. Sau:
“Nu este nimic în neregulæ cu mine, ajutafli-o pe ea”. Pærerea mea este cæ
ori de câte ori ne confruntæm cu o problemæ sexualæ, ambii parteneri sunt
profund implicafli. Întâlnim deseori emoflii, cum ar fi anxietate, sentimente
de vinæ, reproøuri, durere, dezamægire, preocupare – sentimente care
influenfleazæ ambii sofli. Prin urmare, procesul de vindecare va trebui sæ
fie un proces de cooperare.

Ori de câte ori un cuplu îøi dæ seama cæ relaflia lor sexualæ este
nesatisfæcætoare, ar trebui fæcute eforturi pentru a se descoperi dacæ
problema poate fi rezolvatæ din punct de vedere medical. Multe probleme
sexuale îøi au originea în disfuncflionalitæfli fiziologice. Ce trist sæ træieøti
cu o astfel de suferinflæ atunci când leacul este disponibil! Uneori, poate
pærea dificil sæ discufli asemenea probleme intime cu doctorul tæu. Dar
majoritatea doctorilor din generaflia tânæræ sunt instruifli sæ acorde atenflie
pacienflilor atunci când aceøtia descriu simptomatologia problemelor
sexuale cu care se confruntæ; de asemenea, ei au fost învæflafli cum sæ se
poarte cu pacienflii, astfel încât aceøtia sæ nu se simtæ jenafli.

Vom împærfli problema disfuncflionalitæflilor sexuale în douæ secfliuni:
cele specific feminine øi cele specific masculine. fiinta mea este sæ furnizez
suficiente informaflii, astfel încât cititorii sæ înfleleagæ cu ce probleme se
confruntæ. Câteodatæ, simpla înflelegere a ceea ce fli se întâmplæ este
suficientæ. Alteori este necesar øi un ajutor profesionist.
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Disfuncflionalitæfli cu care se confruntæ femeile

1.  Actul sexual dureros1.  Actul sexual dureros1.  Actul sexual dureros1.  Actul sexual dureros1.  Actul sexual dureros
Actul sexual dureros sau “dyspareunia” are drept cauze principale

anxietatea, tensiunea, teama. Alte cauze posibile: starea fizicæ – este vorba
despre vagin, uter sau vezica urinaræ; o iritaflie sau o infecflie la oricare
dintre pærflile componente ale vulvei øi perineului; o alergie la anumite
metode de contracepflie, soluflii pentru spælæturi vaginale sau diverse
deodorante; spælæturile vaginale (schimbæ flora vaginalæ øi încurajeazæ
diverse infecflii); un himen intact sau resturi senzitive ale himenului; o
lubrifiere insuficientæ; schimbæri cauzate de vârstæ în structura vaginului
(devine fragil øi subflire); leziuni sau cicatrice ale flesutului vaginal; polipi,
chisturi, tumori sau ulceraflii ale oricærei pærfli din zona genitalæ sau a
aparatului reproducætor.

Imediat ce o femeie se confruntæ cu un act sexual dureros, ar trebui
sæ consulte un doctor. Existæ tratament medical capabil de a alina durerea
în majoritatea cazurilor. Este mult mai dificil de tratat o traumæ emoflionalæ
generatæ de repetarea constantæ a acestei experienfle neplæcute. Dacæ actul
sexual este asociat cu o neplæcere fizicæ, femeii va începe sæ îi fie groazæ,
sæ respingæ, sæ evite actul sexual. Øi, din nefericire, pentru aceste emoflii
nu existæ nici un tratament, nici o pilulæ vindecætoare.

2.  Vaginism2.  Vaginism2.  Vaginism2.  Vaginism2.  Vaginism
“Vaginism” este un termen folosit pentru a descrie o altæ formæ de

disfuncflionalitate sexualæ. El corespunde unui spasm involuntar al
muøchilor vaginali, astfel încât vaginul tinde sæ se închidæ. Sper cæ afli
remarcat prezenfla cuvântului involuntar în definiflia precedentæ. Nu este
ceva ce o femeie poate sæ facæ în mod conøtient, deøi existæ sofli disperafli
øi absurzi, care le acuzæ de acest lucru. Acest fenomen este cu atât mai
derutant, cu cât, dupæ ce spasmul dispare, unele femei sunt capabile sæ
participe la actul sexual cu plæcere øi confort.

Cauza unei astfel de probleme poate fi de origine fizicæ, ceva ce
determinæ vaginul sæ reacflioneze spasmodic, ca øi cum s-ar proteja de o
penetrare dureroasæ. Øi chiar dacæ aceastæ durere este îndepærtatæ, reflexul
s-a format, iar spasmul poate apærea încæ o perioadæ de timp. În plus,
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existæ factori perturbatori de origine conøtientæ øi inconøtientæ. Dacæ femeia
a fost obiønuitæ sæ priveascæ sexul ca pe ceva neplæcut, dezgustætor, dacæ
educaflia ei religioasæ øi moralæ i-au insuflat ideea cæ actul sexual e încærcat
de ruøine øi obscenitate, dacæ i s-a repetat cu consecvenflæ cæ “tofli bærbaflii
sunt niøte brute” øi cæ “tot ce-øi doresc este sæ facæ sex cu tine”, atunci ea
este vulnerabilæ faflæ de acest tip de disfuncflionalitate sexualæ numitæ
vaginism. Pot exista øi alte cauze, cum ar fi un control medical fæcut cu
brutalitate, diverse molestæri sau un viol.

Unele femei sunt convinse cæ, din punct de vedere fizic, sunt “prea
înguste” pentru ca penisul sæ poatæ intra færæ durere. Ele nu-øi dau seama
cât de minunat este construit corpul uman, astfel încât sæ asigure o perfectæ
compatibilitate între oricare bærbat øi oricare femeie sænætoasæ.

Dacæ cei doi sofli au permis apariflia unor resentimente øi a ostilitæflii
în cæsnicia lor, aceste tensiuni mocnite vor eroda relaflia dintre ei pânæ
acolo încât sæ provoace, în mod inconøtient, vaginismul.

Repet, este necesar sæ consultafli un medic, de preferat unul care are
un minimum de cunoøtinfle în psihologie pentru a putea detecta emofliile
care au provocat apariflia acestei disfuncflionalitæfli. Uneori, medicii
obiønuiesc sæ lucreze în echipæ cu astfel de specialiøti. În plus, o explicaflie
a ræspunsului sexual feminin poate ajuta o femeie sæ se înfleleagæ mai bine
pe ea însæøi. Medicul ar putea prescrie folosirea unor tuburi de diverse
diametre pentru obflinerea dilatafliei. Atunci când femeia se acomodeazæ
cu astfel de dispozitive de dilatare, din ce în ce mai largi, ea poate deveni
încrezætoare în capacitatea ei de a participa la un act sexual normal.

Soflii ar trebui sæ fie implicafli atât în aspectele fizice ale tratamentului,
cât øi în cele emoflionale. Sentimentele, emofliile lor sunt extrem de
importante. Este posibil ca soflul sæ fi suferit la gândul cæ nu a fost capabil
sæ-øi pregæteascæ soflia suficient pentru a se bucura de actul sexual. Soluflia
poate veni atunci când ambii sofli vor înflelege fenomenul øi vor încerca sæ
se poarte cu sensibilitate øi grijæ reciprocæ.

3. Preorgasm øi nonorgasm3. Preorgasm øi nonorgasm3. Preorgasm øi nonorgasm3. Preorgasm øi nonorgasm3. Preorgasm øi nonorgasm
Termenii “preorgasmicæ”øi “nonorgasmicæ” l-au înlocuit pe cel de

“frigidæ”, care avea implicaflii peiorative øi criticiste. Multor femei li s-a
pus eticheta de frigide, deoarece au refuzat sæ se angajeze în partide sexuale

Disfuncflionalitæfli sexuale
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din motive de bun-simfl øi de conøtiinflæ. Alteori, un sofl dornic de sex în
fiecare zi îøi consideræ soflia frigidæ, deoarece dorinfla ei sexualæ nu fline
pasul cu a lui. Tinere necæsætorite sunt declarate frigide dacæ refuzæ sæ
practice sexul premarital. Este evident cæ nofliunea de “frigidæ” øi-a pierdut
mult din semnificaflia øtiinflificæ.

Personal, prefer termenul preorgasmicæ, deoarece are o nuanflæ
optimistæ. El sugereazæ faptul cæ o femeie poate sæ nu fi avut încæ
experienfla træirii unui orgasm, dar potenflial ea este capabilæ de aceasta.
Exact acest potenflial ne dæ motive de speranflæ. Femeile sunt în mod natural
capabile de a avea orgasm, exceptând situafliile în care existæ vreo problemæ
de naturæ fizicæ. În plus, ele sunt dornice de sæ-øi træiascæ viafla sexualæ la
parametri optimi. Dacæ o femeie manifestæ indiferenflæ, lipsæ de entuziasm,
repulsie faflæ de actul sexual, atunci cu siguranflæ cæ influenfle conøtiente
sau inconøtiente sunt implicate. Ceva din viafla ei anterioaræ cæsætoriei sau
vreo experienflæ neplæcutæ din viafla conjugalæ a învæflat-o sæ îøi reprime
instinctele naturale.

Grupul reprezentativ pentru termenul nonorgasmicæ poate fi divizat
în douæ, (1) cele care nu sunt capabile sæ aibæ un orgasm (disfuncflionalitate
orgasmicæ de gradul I) øi (2) cele care au avut orgasm cândva, dar nu mai
sunt capabile sæ-l aibæ din nou (disfuncflionalitate orgasmicæ de gradul
II). Mai existæ o altæ clasificare numitæ disfuncflionalitate orgasmicæ
situaflionalæ, conform lui Masters øi Johnson. Ei le descriu pe acele femei
care pot træi un orgasm numai în situaflii festive – vacanfle, diverse
aniversæri, evenimente fericite etc.

Multe cauze pot provoca apariflia unor astfel de probleme. Unele au
legæturæ cu disconfortul fizic øi cu boala. Drogurile øi alcoolul sunt
responsabile pentru o altæ parte din cauze. Dar multe cauze nu sunt de
naturæ fizicæ. Urmætorii factori pot influenfla apariflia disfuncflionalitæflilor
orgasmice: (1) teama exageratæ faflæ de actul sexual sau de o posibilæ
sarcinæ; (2) idei negative cu privire la sex impregnate de cultura în care
træim sau de o înflelegere greøitæ a religiei; (3) o imagine de sine slabæ; (4)
amintirea unei prime experienfle sexuale neplæcute; (5) un partener care
te-a dezamægit (de exemplu, soflul poate sæ nu întruchipeze idealul sofliei
cu privire la succesul în carieræ, atitudinea drægæstoasæ sau virilitate); (6)
obiønuinfla de a se masturba øi de a obfline rapid un orgasm, devenind
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astfel dependentæ de propriul stil de excitare; (7) ignoranflæ în ceea ce
priveøte procesele care au loc în corpul uman pe parcursul excitærii øi al
actului sexual. Meritæ sæ menflionæm urmætorul aspect: graba de a trece
rapid peste faza de excitaflie poate “jefui” o femeie de posibilitatea atingerii
unei adeværate împliniri sexuale; acelaøi lucru îl pot face øi neîndemânarea,
brutalitatea, cruzimea, vulgaritatea sau lipsa unor manifestæri emoflionale
de dragoste din partea soflului.

O mamæ îøi poate programa fiica pentru inhibiflie sexualæ, vorbindu-i
despre propriile probleme øi sugerându-i cæ orice femeie are parte de aøa
ceva. Influenfla tatælui nu este de neglijat. Un studiu desfæøurat pe parcursul
a cinci ani, pe un lot de 300 de femei, a descoperit cæ o femeie este mai
aptæ pentru o viaflæ sexualæ împlinitæ dacæ “ea a fost crescutæ de un tatæ
responsabil, grijuliu øi cu înalte standarde morale, care a pretins fiicei lui
sæ respecte anumite flinte øi principii morale” (vezi Seymore Fisher, Femeia
øi orgasmul, New York, 1973). Un astfel de tatæ era prezentat în contrast
cu cel care “nu era capabil de a avea o relaflie profundæ”, cu care te puteai
“trage de mânecæ”, o atitudine pe care fiica o interpreta ca fiind neserioasæ,
lipsitæ de responsabilitate. Un astfel de trecut le-a împiedicat sæ aibæ
încredere în partenerul lor de sex, ele nu au avut aceeaøi uøurinflæ pe care
ar fi avut-o o femeie obiønuitæ; øi aøa cum øtim, lipsa de încredere poate fi
devastatoare într-o cæsnicie.

Ce ar trebui sæ facæ o femeie care, în urma unui control medical, a
fost declaratæ sænætoasæ din punct de vedere fizic? Procesul de vindecare
terapeuticæ trebuie sæ includæ o evaluare a factorilor din trecut, care, într-un
mod inconøtient, pot contribui la actuala ei stare; de asemenea, este necesaræ
o atentæ examinare a relafliei dintre ea øi soflul ei, sofl care ar fi de dorit sæ
participe la aceste investigaflii – speræm cæ el este un sofl înflelegætor øi grijuliu.

Ambii parteneri trebuie sæ fie conøtienfli de faptul cæ flinta nu este
atât atingerea orgasmului, cât træirea plæcerii øi a dragostei împærtæøite.
De fapt, într-un proces de terapie profesionist, celor doi li se interzice sæ
mai aibæ un contact sexual o perioadæ de timp, pânæ când ei vor învæfla sæ
aprecieze øi alte laturi, alte modalitæfli de a face dragoste.

Acest experiment este numit “a te concentra pe senzaflii”, de cætre
Masters øi Johnson (Ræspunsul sexual uman), øi “mângâiatul corpului”,
de cætre William Hartman øi Marilyn Fithian (Tratamentul
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disfuncflionalitæflilor sexuale). El mai este cunoscut sub numele de
“obflinerea plæcerii nu este obligatorie”, deoarece nu se impune apariflia
unui orgasm. Cuplul este încurajat sæ se relaxeze øi sæ se bucure de
senzafliile fizice plæcute pe care le træiesc datoritæ atingerilor uøoare,
îmbræfliøærilor, mângâierilor acelor pærfli care nu includ zona genitalæ.

Cred cæ ar fi folositor sæ descriem un astfel de exercifliu, deoarece el
este plæcut øi benefic atât din punct de vedere terapeutic, pentru situafliile
nonorgasmice, cât øi pentru cei care nu au astfel de probleme.

În acest exercifliu, partenerul-beneficiar stæ întins (cu fafla în jos), iar
apoi relaxat, cu fafla în sus. În fiecare dintre aceste poziflii, partenerul-activ
îngenuncheazæ deasupra partenerului-beneficiar øi începe sæ-i mângâie
corpul gentil, lent, din cap pânæ în picioare, evitând zonele sensibile sexual.
A nu se confunda cu masajul, care se efectueazæ într-o manieræ fermæ,
asupra unor anumite grupe de muøchi. Conceptul de a provoca plæcere
are la bazæ ideea cæ oamenii rareori îøi dau seama cât de plæcute pot fi
senzafliile fizice obflinute ca urmare a unei atingeri drægæstoase din partea
partenerului lor, mult prea adesea unica flintæ fiind atingerea orgasmului.
Degetele pot efectua miøcæri circulare de mângâiere, alteori pot iniflia o
atingere prelungæ sau un joc de fræmântare a corpului
partenerului-beneficiar. Acesta nu trebuie sæ fie un receptor pasiv,
neimplicat. Partenerul-activ trebuie sæ poatæ sesiza prin atingere øi prin
privire efectul pe care mângâierile sale îl au asupra partenerului-beneficiar.
Ei ar trebui sæ devinæ conøtienfli de varietatea flesutului pielii, de senzaflia
pe care un pær mætæsos o poate da, de zonele mai dulci, mai moi, de cele
mai ferme, mai dure, de tonusul muscular etc. Acest exercifliu ar trebui sæ
dureze cel puflin o jumætate de oræ pentru fiecare partener pe post de
beneficiar.

Numai dupæ câteva zile de practicæ a acestui exercifliu, zona genitalæ
va fi inclusæ øi ea. Atenflie, am spus inclusæ; ea nu trebuie sæ deturneze
scopul exercifliului. Dupæ încæ vreo câteva zile este permis actul sexual.
Deoarece participantul a fost învæflat sæ ræspundæ la stimularea sexualæ,
orgasmul va apærea în mod spontan.

Doresc sæ subliniez faptul cæ acest exercifliu nu este o metodæ-miracol,
care va rezolva problema cuplului, dacæ nu s-a acordat suficientæ atenflie
relafliei interpersonale dintre sofli. Ambii trebuie sæ participe la procesul
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de vindecare færæ sæ recurgæ la învinuiri, incriminæri, afiøarea martiriului
sau adoptarea unei atitudini ostile. Nu trebuie permis nimic de genul:
“Vai, prin câte trec pentru tine!” Sau: “Mai dureazæ mult?” Cea mai
adecvatæ atitudine este aceasta: ”Sunt tot atât de interesat ca tu sæ obflii
plæcere sexualæ, pe cât sunt de dornic sæ fiu eu împlinit”.

În timp ce multe cupluri înflelepte øi unite sunt capabile sæ-øi rezolve
singure eventualele disfuncflionalitæfli apærute, alte cupluri au nevoie de
un ajutor profesionist. În cazul în care existæ o problemæ nerezolvatæ de
mult timp, de naturæ emoflionalæ, este indicat sæ se apeleze la un consilier
matrimonial sau la o persoanæ calificatæ în acest gen de consiliere.

Disfuncflionalitæfli cu care se confruntæ bærbaflii

Când un bærbat se confruntæ cu disfuncflionalitæfli sexuale, el este
mult mai vulnerabil decât o femeie. Cu excepflia rarelor cazuri în care
existæ impedimente fizice, o femeie este capabilæ sæ participe la actul
sexual. Chiar dacæ nu are orgasm, ea se poate simfli împlinitæ ca soflie, ca
iubitæ. În astfel de circumstanfle, plæcerea ei va izvorî din propria atitudine
øi din îndemânarea soflului ei de a-i împlini nevoile sexuale – excluzând
apariflia orgasmului; astfel încât ea nu este jefuitæ de sentimentul cæ este o
parteneræ plæcutæ, activæ øi plinæ de dorinflæ. În astfel de situaflii, ea øi soflul
ei pot continua sæ descopere noi metode de a-øi îmbunætæfli stilul de a face
dragoste, chiar dacæ ei nu vor cæuta un ajutor specializat. Se poate întâmpla
ca dupæ câfliva ani de cæsætorie, felul în care soflia îøi træieøte sexualitatea
sæ se schimbe de la un statut preorgasmic la træirea deplinæ a unui orgasm.

Disfuncflionalitæflile sexuale cu care se confruntæ un bærbat îl pot
împiedica de a mai participa la actul sexual. Am menflionat deja ce efect
devastator poate avea aceasta asupra imaginii de sine. El tinde sæ îøi
aprecieze propria personalitate direct proporflional cu abilitatea sa de a fi
un partener de sex desævârøit; acest fel de a judeca este mult mai limitat
decât al unei femei. Un bærbat confruntat cu disfuncflionalitæfli sexuale
este mai vulnerabil la a avea depresii decât o femeie nonorgasmicæ.

Pentru a înflelege de ce se întâmplæ aøa, amintifli-væ cât de mult se
prefluia în trecut capacitatea de a avea copii – o femeie nonorgasmicæ
poate avea un copil, dar un bærbat impotent nu poate face nici unul. De
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asemenea, în trecut se credea cæ femeile sunt incapabile de a se bucura de
sex. Reminiscenfle ale acestei filozofii întâlnim øi în ziua de astæzi; de
aceea femeile care nu pot avea orgasm nu consideræ aceasta ca fiind o
catastrofæ, nu disperæ øi nu îøi deterioreazæ imaginea de sine, aøa cum ar
face-o un bærbat.

Ejacularea prematuræ apærutæ ocazional øi pierderea capacitæflii
erectile pot deveni cronice, pe un fond anxios. Dupæ numai un eøec într-o
partidæ eroticæ, bærbatul începe sæ se îngrijoreze cu gândul la ce va face
data viitoare. Aceastæ îngrijorare îi poate afecta suficient de mult noua sa
tentativæ de erecflie, astfel încât anxietatea se accentueazæ. Problema se
permanentizeazæ. Ea se poate exacerba din cauza tentativelor încærcate
cu tensiune øi îngrijorare pe care bærbatul le va face pentru a-øi demonstra
virilitatea, el simflindu-se sub o continuæ presiune. În acest punct, el poate
începe sæ se autoînvinuiascæ øi sæ evite un contact sexual.

Soflia este un ajutor potrivit la debutul acestor simptome, prin faptul
cæ-i poate reaminti cæ orice bærbat este vulnerabil la astfel de probleme.
Ea îl poate liniøti prin cuvintele ei øi prin rolul pe care-l va juca în timpul
actului sexual. În acelaøi timp, este posibilæ øi varianta contraræ: ea îi
poate mæri îngrijorarea prin afirmaflii de genul: “Ce sæ-i faci, îmbætrâneøti!”
Sau: “Sper ca data viitoare sæ te descurci mai bine”. Ea poate gafa, chiar
øi cu bune intenflii, prin faptul cæ îi reaminteøte continuu sæ se ducæ la
doctor øi se întreabæ cu voce tare dacæ o fi adeværatæ ideea cæ anghinarea
are un efect afrodiziac. (Nu are! Nici un aliment nu s-a demonstrat cæ ar
avea un efect de a îmbunætæfli virilitatea, deøi o dietæ echilibratæ, care
promoveazæ o sænætate bunæ, poate, în mod indirect, sæ contribuie la
aceasta.)

1.  Actul sexual dureros1.  Actul sexual dureros1.  Actul sexual dureros1.  Actul sexual dureros1.  Actul sexual dureros
Deøi este un fenomen mai rar întâlnit la bærbafli, decât la femei, actul

sexual dureros existæ øi meritæ sæ fie discutat. Vom enumera câteva cauze:
(1) un prepufl neretractibil atunci când bærbatul este necircumcis (deøi
faptul cæ e necircumcis nu este o problemæ în sine); (2) o iritaflie a capului
penisului din cauza substanflelor anticoncepflionale sau o alergie la un
anumit tip de sæpun, obiecte de toaletæ; (3) lipsa unei igiene adecvate
poate determina apariflia unei infecflii sau iritaflii la bærbaflii necircumciøi;
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(4) un incident care are ca urmæri o rænire sau o vætæmare a muøchilor penisului.
În plus, existæ o serie de boli care pot avea ca efect un act sexual dureros
pentru bærbat. Din acest motiv, este bine sæ consultafli un medic chiar de
la apariflia primelor simptome, pentru a determina adeværata cauzæ.

2.  Probleme de ejaculare2.  Probleme de ejaculare2.  Probleme de ejaculare2.  Probleme de ejaculare2.  Probleme de ejaculare
A. Ejacularea precoce: acest tip de disfuncflionalitate este des întâlnit;

cu toate acestea, definirea exactæ a fenomenului nu este uøoaræ. Nofliunea
de “precoce”, “prematur” are sensuri diferite de la cuplu la cuplu. În timp
ce un cuplu este perfect mulflumit cu un anumit interval de timp între
penetrare øi ejaculare, alt cuplu poate considera intervalul de timp prea
scurt, rezultând sentimente de insatisfacflie din acest motiv. Existæ o gamæ
foarte largæ de descrieri ale acestei disfuncflionalitæfli.

În unele definiflii, intervalul de timp este mæsurat între prima secundæ
a penetrærii pânæ la orgasm. Alte definiflii consideræ relevant numærul de
miøcæri ale penisului în vagin înainte de ejaculare. Poate cæ cea mai simplæ
definiflie este aceea datæ de Master øi Johnson; ei definesc ejacularea ca
fiind prematuræ atunci când soflul nu poate întârzia apariflia ejaculærii dupæ
ce a penetrat, cu mai mult de jumætate din timpul necesar pentru a-øi
satisface soflia.

Nici una dintre aceste definiflii nu este completæ. Ele ne aratæ cæ
oamenii percep problema în mod diferit øi au aøteptæri diferite. Vreau sæ
repet faptul cæ anxietatea care acompaniazæ aceastæ disfuncflionalitate – a
cærei apariflie poate fi ocazionalæ – va ruina cu totul viafla sexualæ a cuplului.

Rareori existæ o motivaflie pentru apariflia acestei disfuncflionalitæfli.
Sporadic, au fost raportate incidente de sensibilizare la iritaflii chimice
sau infecflii. Dr. Helen Kaplan presupune cæ un bærbat confruntat cu o
astfel de problemæ nu a învæflat încæ sæ identifice senzaflia care precede un
orgasm øi, din acest motiv, el nu poate exercita un control asupra ejaculærii
(vezi Helen Kaplan, Noua terapie sexualæ).

Unii oameni de øtiinflæ au lansat ipoteza conform cæreia giugiuleala
din adolescenflæ este o cauzæ pentru ejacularea precoce. Excitarea sexualæ
împreunæ cu miøcarea corpului øi presiunea exercitatæ asupra penisului
pot condifliona apariflia ejaculærii mai degrabæ de frecare øi presiune decât
de penetrare. Deoarece multe dintre întâlnirile acestea sunt clandestine øi
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græbite, iar foarte puflinæ atenflie se acordæ ideii de a prelungi plæcerea,
acest tipar al ejaculærii premature se poate prelungi pe termen lung, astfel
încât sæ cauzeze ejacularea prematuræ chiar øi în patul conjugal.

Au fost sugerate øi alte motive. Un motiv ar fi practicarea unei
masturbæri intensive øi repetate. Un alt motiv este actul sexual prea rar.
Dacæ nu existæ o regularitate în viafla sexualæ, soflul poate deveni insensibil
la sesizarea semnalelor sau indiciilor de apariflie a inevitabilei ejaculæri øi
poate pierde controlul; sau intensitatea excitærii poate fi atât de mare,
încât controlul va fi realizat cu dificultate.

Din fericire, dintre toate disfuncflionalitæflile sexuale bærbæteøti aceasta
ræspunde cel mai bine la tratament. Deoarece ea este o problemæ care
vizeazæ atât soflul, cât øi soflia, vor fi mai multe øanse de vindecare acolo
unde existæ o cooperare hotærâtæ øi plinæ de dragoste. Un consilier poate
ajuta cuplul sæ cunoascæ nu numai aspectele fizice ale problemei, dar øi
pe cele emoflionale. Soflia trebuie ajutatæ sæ înfleleagæ importanfla rolului ei,
mai ales în evitarea acelor acfliuni prin care poate sabota procesul de
vindecare. De multe ori, ea este în totalæ necunoøtinflæ de cauzæ. Optimismul,
încurajærile øi atitudinea ei sunt cruciale în timpul tratamentului.

Tratamentul conceput de doctorii Master øi Johnson este cunoscut
sub numele de “tehnica presærii”. Soflia excitæ penisul soflului cu mâna
pânæ când orgasmul devine iminent. La semnalul lui, ea apucæ cu hotærâre
capul penisului, cu degetului mare deasupra pliului tegumentar, iar al doilea
øi al treilea deget chiar dedesubtul lui. Ea va presa puternic pânæ când
senzaflia de ejaculare se diminueazæ. Dupæ câteva momente, ei vor repeta
acest procedeu, încercând sæ mæreascæ intervalul de timp de excitaflie,
pânæ la apariflia senzafliei de ejaculare. Numai dupæ ce se îmbunætæfleøte
controlul asupra ejaculærii, cei doi sofli se pot angaja în actul sexual, cu
soflia într-o poziflie în care sæ poatæ aplica rapid tehnica presærii în caz de
nevoie, atunci când soflul ei o atenflioneazæ. Ei vor continua acest program
pânæ când soflul va cæpæta suficientæ îndemânare în a controla momentul
ejaculærii, astfel încât ambii sofli sæ fie mulflumifli. Acest tratament în echipæ
se poate personaliza pentru nevoile fiecærui cuplu.

Cea de a doua metodæ este diferitæ de prima. Este sugeratæ o reducere
a excitærii penisului prin folosirea unei metode fizice, cum ar fi: o alifie
anestezicæ pe capul penisului, folosirea unui prezervativ, muøcarea pærflii
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inferioare a obrazului pentru a cauza suficientæ durere, astfel încât sæ
distragæ atenflia, sau nedezbræcarea tuturor hainelor, astfel încât excitarea
sæ fie diminuatæ. S-au sugerat øi metode cognitive care sæ micøoreze
excitaflia emoflionalæ. De exemplu, recitarea tablei înmulflirii, rememorarea
unui meci sau rezolvarea unei probleme de algebræ în minte.

Personal, cred cæ asemenea tehnici de distragere a atenfliei jefuiesc
cuplul de sentimentul de dragoste pe care ar trebui sæ øi-l împærtæøeascæ øi
de intimitatea emoflionalæ specificæ actului sexual.

B. Ejacularea întârziatæ: deøi aceastæ disfuncflionalitate nu este
întâlnitæ frecvent, ea trebuie totuøi amintitæ. În aceastæ situaflie, soflului îi
este dificil sau imposibil sæ ejaculeze când penisul se aflæ în vagin, chiar
dacæ excitarea este suficientæ, iar timpul petrecut în actul sexual este destul
de lung. În anumite cazuri, el poate fi stimulat suficient de mult încât sæ
poatæ atinge orgasmul în afara vaginului. Uneori, aceasta este o
disfuncflionalitate primaræ, adicæ ea a existat dintotdeauna; alteori, ea este
o disfuncflionalitate secundaræ, apærutæ mai târziu. Se poate întâmpla sæ
aparæ dupæ traume emoflionale puternice. Existæ cazuri în care, deøi soflul
este capabil de a avea o erecflie, el sæ nu poatæ ejacula niciodatæ.

Unii psihologi consideræ cæ aceastæ disfuncflionalitate are cauze pur
emoflionale. Mânia soflului poate determina conøtient sau inconøtient
dispariflia ejaculærii. Ea poate fi cauzatæ øi de o “pedepsire” a sofliei pentru
anumite infidelitæfli pe care soflul le-a sesizat. Teama, chiar øi inconøtientæ,
de a nu læsa soflia însærcinatæ se numæræ øi ea printre cauze. Aceste tipare
de gândire au fost studiate pe grupe de indivizi, care sufereau de aceste
disfuncflionalitæfli. Pânæ la ora actualæ nu existæ o abordare terapeuticæ
eficientæ øi claræ. Dacæ problemele persistæ, este indicatæ intervenflia unui
psihoterapeut.

3. Probleme erectile3. Probleme erectile3. Probleme erectile3. Probleme erectile3. Probleme erectile
Nofliunea de “impotent” a fost folositæ pentru a descrie incapacitatea

unui bærbat de a atinge øi a menfline o erecflie suficient timp pentru a penetra.
Acest termen este încærcat cu conotaflii negative øi tinde sæ fie înlocuit.
Deoarece majoritatea bærbaflilor acordæ o mare importanflæ abilitæflii lor
sexuale, imaginile negative pe care acest cuvânt le evocæ (de exemplu,
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slæbiciune, debilitate, neajutorare) sunt deprimante øi nocive. Orice tinde
sæ diminueze respectul de sine al unui bærbat – fie el øi un cuvânt – poate
avea efecte nedorite.

La ora actualæ, psihologii au clasificat problemele erectile în câteva
categorii. Unele au cauze de naturæ fizicæ – un defect anatomic sau o
vætæmare a sistemului de reproducere sau a celui nervos; cazurile de acest
gen sunt însæ rare. O altæ categorie de probleme erectile au la bazæ anumite
boli, cum ar fi diabetul, anemia, hipotiroidismul, malnutriflia sau alte
condiflii care cauzeazæ o deteriorare a stærii de sænætate generalæ. O
afecfliune a prostatei poate genera probleme erectile.

Drogurile (dintre care unele pot fi medicamente prescrise în
tratamentul anumitor boli), sedativele øi alcoolul se numæræ øi ele printre
vinovafli. Atât de important este aportul lor, încât medicul poate impune o
pauzæ de minimum 30 de zile, færæ alcool, sedative øi droguri, înainte de a
efectua testele de evaluare a problemelor erectile.

Mulfli bærbafli sunt vulnerabili faflæ de factorii psihologici. Emofliile
øi problemele stresante acflioneazæ ca niøte inhibitori, perturbând
impulsurile de la nivelul creierului. Aceste impulsuri afecteazæ centrii
nervoøi din cordul spinal, responsabil cu controlul erecfliei.

Disfuncflionalitæflile erectile se împart în douæ categorii:
disfuncflionalitæfli primare, pentru bærbaflii care nu au avut niciodatæ o
erecflie; disfuncflionalitæfli secundare, pentru cei care au pierdut cu timpul
capacitatea de a avea o erecflie sau de a menfline erecflia în vagin suficient
timp pentru a ejacula. Masters øi Johnson aplicæ termenul de
disfuncflionalitate unui bærbat care eøueazæ sæ aibæ o erecflie atunci când
este excitat în mod corespunzætor, în mai mult de 75% dintre tentativele
de a avea un act sexual.

La fel ca în cazul ejaculærii premature, ejacularea întârziatæ se poate
instala dupæ una sau douæ încercæri nereuøite de a face sex; teama de eøec
genereazæ o anxietate care îl copleøeøte pe sofl, situaflia devenind cronicæ.
Majoritatea bærbaflilor sunt afectafli din când în când de depresii datoritæ
notelor de platæ ameflitoare, o promovare ratatæ sau o afacere care-i
absoarbe toatæ energia. Dacæ soflul este conøtient de posibilitatea aparifliei
acestor probleme sporadice în viafla sa sexualæ, el nu le va mai privi ca pe
o catastrofæ atunci când se vor ivi. Dacæ i se vor prescrie medicamente
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care pot cauza disfuncflionalitæfli sexuale sau i se aduce la cunoøtinflæ cæ
are o boalæ care-i poate perturba virilitatea, el nu trebuie sæ considere cæ
disfuncflionalitæflile vor apærea în mod obligatoriu. Îngrijorarea referitoare
la ce i se poate întâmpla øi stresul de a-øi supraveghea urmætoarea erecflie
pot conduce exact la lucrul de care se teme – disfuncflionalitate sexualæ.
Este mult mai indicat sæ participafli la actul sexual færæ a væ stabili o “agendæ
de lucru” în prealabil, færæ a încerca sæ atingefli anumite flinte. Bærbaflii cu
predispoziflie de a avea asemenea probleme trebuie sæ învefle sæ se relaxeze,
sæ se bucure øi sæ prindæ gustul aventurii atunci când fac dragoste.

Repet, contribuflia sofliei este importantæ. Dacæ soflul o percepe ca
fiind pretenflioasæ, dezamægitæ, dezgustatæ, pasivæ, neræbdætoare sau
plictisitæ, situaflia lui se va înræutæfli. Doresc sæ accentuez faptul cæ o relaflie
interpersonalæ bunæ între sofli poate alina mult din suferinfla bærbatului.

Cuplul ar trebui sæ învefle cum sæ-øi îmbunætæfleascæ repertoriul sexual,
cum sæ-øi îmbogæfleascæ tehnica de a-øi excita partenerul prin atingeri ale
corpului. Este idealæ descrierea referitoare la stimularea femeii. În timp
ce soflia îl mângâie, soflul se va relaxa øi va acorda atenflie senzafliilor pe
care corpul sæu le træieøte. Niciodatæ atingerea erecfliei sau a ejaculærii nu
va fi o flintæ. Soflul va învæfla, pur øi simplu, sæ se bucure de excitare færæ a
avea vreo altæ preocupare. El poate fi sigur cæ, atunci când îøi va depæøi
teama øi anxietatea, ejacularea va apærea, în mod spontan, dupæ penetrare.

Factorii emoflionali joacæ un rol major în rezolvarea acestor probleme;
de aceea consider indicatæ o consiliere de specialitate pentru atingerea
unei relaflii interpersonale cât mai bune. Acest sfat este valabil în
majoritatea disfuncflionalitæflilor primare øi cu atât mai mult în cazul
disfuncflionalitæflilor secundare, de duratæ.

Mulfli bærbafli gæsesc cæ este dificil sæ apeleze la asistenflæ specializatæ,
considerând problema mult prea înspæimântætoare, prea compromiflætoare
pentru imaginea de sine. Dar niciodatæ nu va fi uøor. Reflinefli cæ în ultimul
timp s-au fæcut paøi mari în procedeele de tratament ale disfuncflionalitæflilor
sexuale. Terapeufli, medici, consilieri au fæcut cursuri pentru a învæfla cum
sæ risipeascæ tensiunea existentæ la primul control, la prima vizitæ. În mod
obiønuit, aceastæ primæ vizitæ va înlætura multæ îngrijorare, va aduce un
sentiment de uøurare numai la ideea cæ cineva competent, profesionist,
poate sæ-fli înfleleagæ problema øi sæ te ajute în procesul de vindecare.

Disfuncflionalitæfli sexuale
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Numai în cadrul cæsætoriei?

Iatæ o întrebare cu care Adam øi Eva nu s-au confruntat niciodatæ!
Nu s-a pus problema dacæ sæ aøtepte sau nu momentul cæsætoriei pentru a
da frâu liber atracfliei sexuale. Astæzi, situaflia nu mai este aceeaøi. Træim
într-o epocæ în care termenul de a avea o “relaflie serioasæ” implicæ øi o
viaflæ sexualæ activæ, astfel încât tot mai mulfli oameni necæsætorifli îøi pun
întrebarea: “Sex numai în cadrul cæsætoriei?”

Deoarece statisticile sunt depæøite rapid øi nu reflectæ întotdeauna
realitatea, cred cæ ne-ar fi de puflin folos sæ prezentæm numærul celor care
au o viaflæ sexualæ activæ înainte de cæsætorie. Statisticile sunt cu totul
inutile în descrierea unui tablou viu a ceea ce înseamnæ sexul premarital:
îngrijorare, fæflærnicie, durere øi stres.

Este trist faptul cæ nu am reuøit sæ prezentæm castitatea premaritalæ ca
fiind o opfliune atractivæ în ochii celor tineri. Este, de asemenea, trist faptul cæ
generafliile pærinflilor de ieri øi de astæzi nu au fæcut o reclamæ bunæ cæsætoriei,
prin felul în care au træit. Consilierii sunt asaltafli de tineri care nu au amintiri
plæcute despre viafla din cæminul pærinflilor lor. Ei au væzut ceartæ, ciodænealæ,
ostilitate, intoleranflæ; rareori un cuvânt bun, o îmbræfliøare, un særut, o atingere
drægæstoasæ între pærinfli. Viafla sexualæ a pærinflilor era atât de bine ascunsæ
de ochii copiilor lor, încât acestora le era aproape imposibil sæ-øi imagineze
cæ ea a continuat sæ existe dupæ momentul conceperii lor.

Dar sæ exploræm acum problemele sexului premarital. Propun sæ
împærflim subiectul în douæ secfliuni aferente grupului de persoane
necæsætorite: adolescenfli øi adulfli.

Adolescenflii øi sexul
Oricine îøi doreøte sæ mai fie o datæ un “adolescent lipsit de griji”

are, probabil, o memorie scurtæ. Un adolescent este confruntat cu multe
probleme de creøtere; nu cea mai micæ dintre ele este adaptarea la noua sa
identitate sexualæ. Încæ din perioada pubertæflii, tensiunea øi surpriza îi
sunt tovaræøi permanenfli. Acum începe sæ-øi dea seama cæ sexul opus nu
este în primul rând opus, ci interesant.
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Corpul îi trece prin transformæri fizice, prin schimbæri pe care este
nevoit sæ le accepte øi nu poate face nimic ca sæ ascundæ imperfecfliunile
ce devin din ce în ce mai evidente. Cum ai putea sæ fii mulflumit de tine
când pærul îfli este prea cârlionflat… sau prea drept? Nasul este prea lung…
sau prea turtit? Eøti prea înalt… sau prea scund? Ca sæ nu mai vorbim
despre noile caracteristici sexuale care-fli provoacæ jenæ, îngrijorare, chiar
spaimæ – mai ales atunci când nu ai discutat în prealabil cu pærinflii tæi,
pærinfli care ar fi trebuit sæ fie deschiøi øi interesafli de copilul lor.

Acesta este momentul în care societatea aruncæ tinerii nepregætifli în
aventura întâlnirilor de dragoste. Este adeværat cæ întâlnirile romantice
pot contribui semnificativ la maturizarea tinerilor. Adolescenflii au ocazia
sæ învefle cum sæ comunice øi cum sæ se poarte cu partenerii lor de sex
opus. Aceste întâlniri îi pot ajuta sæ discearnæ de ce apreciazæ sau nu unele
persoane. Ei îøi pot forma criterii dupæ care sæ împartæ anturajul în grupa
celor cu care “au dat lovitura”, dacæ au obflinut o întâlnire, grupa celor cu
care se simt bine øi grupa celor a cæror toværæøie le diminueazæ respectul
de sine. Pofli obfline o experienflæ bogatæ din aceste întâlniri, dacæ ele îfli
lærgesc orizontul cu dezbateri de idei, împærtæøire de hobby-uri, sport,
muzicæ, plimbæri în naturæ etc. De asemenea, au ocazia sæ-øi înfleleagæ
nou-apærutele instincte sexuale øi sæ învefle sæ acflioneze în mod responsabil.
Dar aceste întâlniri nu sunt o forflæ pozitivæ atunci când ele tind sæ izoleze
sau sunt folosite pentru a cuceri øi a-i manipula pe ceilalfli.

Pærinflii sunt deseori îngrijorafli de momentul aparifliei întâlnirilor
romantice în viafla copiilor lor; ei se tem cæ acestea ar putea marca debutul
în viafla sexualæ. Într-adevær, pentru unii adolescenfli chiar aøa øi este. Tinerii
care nu au relaflii afectuoase, prietenoase cu familiile lor pot cædea în
aceastæ capcanæ. Cæci orice tânær îøi doreøte sæ aibæ pe cineva care sæ-l
accepte, sæ-l prefluiascæ, chiar dacæ “mârâie” cæ vrea sæ fie læsat în pace,
cæ vrea sæ fie singur. Este important ca pærinflii sæ nu ia în seamæ aceste
proteste, ci sæ le arate toatæ afecfliunea lor.

Timp de aproape doi ani am lucrat cu un grup de adolescente între
13 øi 19 ani, aflate în diverse stadii ale sarcinii. Ele gândeau în unanimitate
cæ nu erau îndrægite de pærinflii lor. Iatæ câteva exemple din discufliile
purtate: “Nu-mi amintesc ca vreunul dintre pærinfli sæ-mi fi spus vreodatæ
‘Te iubesc!’” “fiipau deseori la mine.” “Nimic din ceea ce fæceam nu era
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bun.” “Pærinflii mei se pricep foarte bine sæ-mi atragæ atenflia ori de câte
ori greøesc, dar niciodatæ nu-mi spun cæ am fæcut øi eu ceva bun.”
“Niciodatæ nu discutæm liniøtifli.” “Întotdeauna am simflit cæ nu prea contez
în ochii pærinflilor mei.”

Pare logic sæ concluzionæm cæ atunci când o adolescentæ are o imagine
slabæ de sine, când nu se apreciazæ suficient, îi va fi mult mai uøor sæ se
lase antrenatæ în relaflii sexuale care promit sentimente pozitive, oricât de
efemere ar fi acestea. O persoanæ nesiguræ pe sine este aproape incapabilæ
sæ reziste cu succes presiunii la care o supun colegii ei:  “Tofli fac asta, iar
dacæ tu nu vrei, eøti cu adeværat o înapoiatæ!”

Apropo, nu tofli fac asta! Un sondaj de anverguræ naflionalæ, desfæøurat
printre 21.000 de studenfli americani, tineri øi adulfli, a arætat cæ 76% dintre
tineri nu au avut nici o experienflæ sexualæ, iar 81% practicau o formæ de
religie organizatæ; 60% intenflionau sæ ræmânæ virgini pânæ la cæsætorie,
iar 50% declarau cæ nu ar accepta sæ træiascæ împreunæ cu altcineva înainte
de nuntæ.

Øi iatæ-ne ajunøi la o nouæ concluzie: tinerii vulnerabili la a avea
experienfle sexuale premaritale sunt cei care nu øi-au stabilit flinte clare în
viaflæ, cei care nu sunt consecvenfli în atingerea acestor flinte sau care nu au
convingeri religioase ferme. Mai mult de jumætate dintre aceøti studenfli
au declarat cæ un rol important în pæstrarea unui standard moral corect l-a
jucat viafla spiritualæ personalæ.

Un alt grup de tineri care vor experimenta sexul premarital este format
din copiii care nu au învæflat sæ-øi amâne o bucurie, care nu øtiu sæ aøtepte
momentul potrivit (din punct de vedere economic, moral sau al sænætæflii).
Pærinflii care nu-øi lasæ copiii sæ tânjeascæ dupæ un obiect sau o experienflæ
mult doritæ le fac acestora un deserviciu. Din dorinfla ca odraslele lor sæ
beneficieze de “ceea ce ei nu au avut”, ei îøi priveazæ copiii de bucuria
aøteptærii, de ocazia practicærii stæpânirii de sine, a învæflærii cæ, uneori,
este mai bine sæ te abflii decât sæ obflii imediat. “Aøteaptæ” – un cuvânt din
opt litere ce trebuie învæflat din copilærie.

Deseori tinerii întreabæ: “Dacæ iubesc cu adeværat, este OK sæ fac
sex, nu-i aøa?” Øi iatæ-ne ajunøi în punctul în care este necesar sæ
descoperim ce este dragostea. Dar mai întâi vom aræta ce nu este dragostea.
Dragostea nu ar trebui confundatæ cu o inimæ care bubuie gata sæ-fli spargæ
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pieptul. De curând, un poliflist m-a oprit pe autostradæ pentru a-mi semnala
o încælcare a legii circulafliei. Atunci când luminile roøii intermitente øi
sirena m-au atenflionat sæ trag pe dreapta, credefli-mæ, inima mea o luase
la galop; dar acesta nu era nicidecum un semn cæ mæ îndrægostisem de
poliflist (cu toate cæ îi sunt recunoscætoare cæ nu m-a amendat).

Dragostea nu este nici sentimentul acela de a te simfli “bine, bine de
tot”. Dacæ cineva ar veni la mine øi mi-ar oferi un cec de un milion de
dolari, cu siguranflæ cæ m-aø simfli extraordinar – dar, nu væ înøelafli! Nu
m-am îndrægostit de acest filantrop generos (øi ireal).

Dragostea nu înseamnæ cæ pur øi simplu “nu pofli træi” færæ acea persoanæ.
Existæ multe persoane de care nu ne putem dispensa: mama – care gæteøte,
spalæ øi face curat; tata – care plæteøte facturile; unii profesori – care te ajutæ
sæ absolvi o øcoalæ. Nu confundafli dragostea nici cu dorinfla naturalæ de a
oferi iubire øi tandrefle. Uneori dorinflele sexuale pot fi interpretate ca fiind
dragoste; când, de fapt, ele sunt niøte træiri normale, care aratæ cæ o persoanæ
tânæræ doar a ajuns la o vârstæ când ea, sau el, încep sæ se simtæ responsabili
pentru aceste træiri dar nu sunt înca gata sæ le demonstreze.

Atunci, cum øtii cæ te-ai îndrægostit? Pærerea mea este cæ un
îndrægostit nu va fi centrat pe “eu”, ci va cæuta sæ se dæruiascæ pe sine. În
loc sæ gândeascæ: “Eu ce câøtig?” (“Tipul acesta e træsnet!” “Când sunt cu
ea, tofli bæieflii mæ invidiazæ.”), adeværata dragoste se întreabæ cum ar putea
contribui la fericirea celuilalt. Un cuplu veritabil de îndrægostifli nu cautæ
sæ fie permanent singuri; ei au momente când vor dori compania altora –
prieteni sau pærinfli. Îndrægostiflii sunt fericifli atunci când au ocazia sæ
petreacæ timp împreunæ, sæ-øi împærtæøeascæ ideile øi valorile. O persoanæ
îndrægostitæ doreøte sæ afle cât mai multe despre iubitul ei, conversaflia
fiind o plæcere, o comoaræ. Va dori sæ descopere istoria neøtiutæ a celuilalt,
copilæria, viafla de familie, de øcoalæ, idealurile pe care le-a avut. Aceasta
nu e deloc o incursiune plictisitoare, ci una plinæ de surprize; surprize
care te încântæ sau te întristeazæ, dar întotdeauna te apropie de iubitul tæu
øi-l îndrægeøti tot mai mult.

Atunci când eøti îndrægostit, eøti plin de energie, de creativitate.
Iubirea te face capabil sæ învefli mai bine, sæ munceøti mai bine, sæ excelezi
în tot ceea ce faci. Un alt indiciu al adeværatei iubiri este faptul cæ aceasta
e caracterizatæ de respect reciproc øi de o mare plæcere de a fi în compania

Numai în cadrul cæsætoriei?



88

A patra uimire

iubitului tæu. În plus, acorzi libertate gusturilor celuilalt, manifestærii
personalitæflii sale, îi accepfli obiceiurile øi-i respecfli obiectivele din viaflæ.
Nu vei fline în nici un caz o listæ secretæ cu ceea ce doreøti sæ schimbi la
iubitul tæu, astfel încât acesta sæ devinæ o copie fidelæ a “iubitului perfect”
din imaginaflia ta. Dragostea adeværatæ nu încearcæ sæ exaspereze, sæ
forfleze, sæ manipuleze în vreun fel persoana iubitæ. Dragostea cautæ
întotdeauna binele suprem al celuilalt.

Aceste principii sunt dificil de înfleles pentru un adolescent. Iatæ un
motiv rezonabil pentru care adulflii responsabili ar trebui sæ avertizeze
tinerii despre pericolul sexului la o vârstæ la care adolescenflii sunt dornici,
dar incapabili sæ træiascæ o dragoste maturæ.

Totuøi adolescenflii vor sæ øtie în mod clar de ce e greøit sæ aibæ o
viaflæ sexualæ activæ. Pe vremea mea, ræspunsul obiønuit era: “Ca sæ nu
ræmâi însærcinatæ”.  “Ca sæ nu contactezi vreo boalæ cu transmitere
sexualæ.” Sau: ”Pentru cæ aøa spune Biblia”. Nici unul dintre aceste
ræspunsuri nu a fost suficient de convingætor atunci. Nici astæzi ele nu au
mai multæ putere de convingere.

Cred cæ primele douæ motive sunt bune, dar nu sunt øi cele mai
relevante. Numai un naiv poate desconsidera durerea øi tulburarea pe care
o sarcinæ nedoritæ sau o boalæ le poate aduce. Însæ trebuie sæ recunoaøtem
cæ adolescenflii de astæzi sunt destul de sofisticafli øi øtiu cum ar putea sæ
evite o sarcinæ nedoritæ sau sæ trateze o boalæ venericæ; existæ clinici de
consiliere, medici øi medicamente care vin în ajutorul lor. Astfel încât
aceste argumente øi-au pierdut mult din forfla lor de convingere. Pe vremuri
ele constituiau un motiv suficient pentru abstinenfla sexualæ, dar astæzi
trebuie sæ ne reconsideræm motivafliile.

Cred, de asemenea, øi în al treilea argument: “Pentru cæ aøa spune
Biblia”, dar sunt convinsæ cæ el nu este prezentat tinerilor aøa cum Øi-ar dori
Dumnezeu. Autorul Bibliei ne invitæ: “Venifli dar, sæ ne judecæm” (Isaia 1:18).

Doresc sæ prezint câteva dintre motivele pentru care eu nu cred cæ
adolescenflii ar trebui sæ facæ sex øi felul în care acest lucru contravine
planului lui Dumnezeu pentru o viaflæ sexualæ fericitæ, sænætoasæ øi care
“sæ flinæ cât zilele tale”. Prima experienflæ sexualæ din viafla unei fete este
extrem de importantæ; dacæ aceasta se transformæ într-o deziluzie, în
dezamægire, viitoarele sale nopfli de dragoste vor sta sub aceastæ umbræ.
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De obicei, acest eveniment se consumæ pe ascuns, cu teamæ øi în grabæ –
nu se gæseøte nici timpul, nici locul potrivit pentru a învæfla tandreflea,
grija, ræsfæflul pentru partenerul tæu. Astfel încât nici pe departe nu se
atinge idealul unei relaflii de dragoste, care implicæ dæruire, înflelegere,
acceptare. Îmi vine în minte anticul obicei evreiesc, acela de a-fli duce
mireasa în cortul mamei pentru consumarea primei nopfli de dragoste. El
nu era nicidecum un eveniment secret, græbit, ci o særbætoare a bucuriei øi
a demnitæflii. Ce debut promiflætor în viafla sexualæ!

Motivele care stau la baza angajærii într-un act sexual sunt diferite
pentru cei doi adolescenfli. Un bæiat poate s-o facæ pentru cæ doreøte sæ-øi
consolideze imaginea de mascul øi sæ creascæ în ochi lui. Uneori, prietenii
îi sugereazæ cæ nu este un adeværat bærbat dacæ nu face sex øi fiecare nouæ
cucerire va fi înregistratæ pe lista “trofeelor”, a victimelor ce-i
demonstreazæ bærbæflia. O fatæ însæ o poate face din teama de a nu fi respinsæ
atât de bæiefli, cât øi de fete. Având motivaflii atât de diferite, partida de
sex nu le va aduce nici împlinire, nici fericire, deoarece a face dragoste
este cea mai intimæ, cea mai apropiatæ legæturæ care poate exista între un
bærbat øi o femeie, iar ei sunt departe de “a fi una”.

Din experienfla mea de consiliere, am învæflat cæ tinerii îøi dau puflin
seama unde poate sæ-i ducæ o “nevinovatæ atingere”; tensiunea sexualæ
creøte progresiv, iar mângâierile øi dialogurile tandre îi pregætesc din punct
de vedere fizic øi emoflional pentru o alunecare rapidæ în vârtejul amorului.
Adolescenflii nu sunt încæ pregætifli sæ înfleleagæ acest fenomen exploziv,
aceastæ reacflie în lanfl; prin urmare, ei trec prin toate fazele amorului fizic
færæ sæ realizeze frumuseflea øi unicitatea fiecærei etape. Bucuria de a te
fline de mânæ cu persoana iubitæ, ei o percep ca pe o fazæ premergætoare
unei apropieri fizice mai intense; pur øi simplu nu-i intereseazæ plæcerea
øi sentimentul minunat de a fi împreunæ øi a te fline de mânæ. Existæ multe
întâlniri în care cei doi îndrægostifli nu trec mai departe de aceastæ atingere.
Privifli cuplurile în vârstæ øi observafli ce încântafli sunt de o plimbare în
care se flin de mânæ. Adolescenflii gândesc cæ flinutul de mânæ este numai o
piatræ kilometricæ ce marcheazæ intrarea într-o nouæ etapæ a apropierii
fizice, una mult mai intimæ; ei sunt jefuifli astfel de o experienflæ frumoasæ.

Astæzi predicæm eliminarea “standardului dublu” pentru bærbafli øi
femei; o discuflie pe tema “pierderii respectabilitæflii” ar putea pærea
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deplasatæ. Dar sæ væ spun un secret: mai mult citesc øi aud discursuri pe
aceastæ temæ, decât o observ în realitate!

Nu trebuie sæ subestimæm puterea unor norme culturale, sociale øi
spirituale, chiar dacæ træim într-o perioadæ de liberalizare a valorilor. Sæ
recunoaøtem, cæ bæiatul încæ îøi mai pierde respectul pentru fata cu care
face sex! Tinerele femei cu care am discutat mi-au consolidat aceastæ
idee. Iubiflii lor le-au implorat sæ accepte o relaflie sexualæ cu ei øi le-au
promis solemn cæ acest lucru nu-i va face nicidecum sæ le disprefluiascæ.
Mai târziu, confruntafli cu perspectiva de a deveni tætici, ei au întrebat: “Ia
spune, pæpuøo, cu câfli alflii ai mai fæcut-o?” Sau: ”Dacæ ai acceptat sæ faci
sex cu mine, ce te-ar fi putut refline s-o faci øi cu alflii?”

Literatura existentæ despre sexul premarital susfline acest lucru. În
publicaflia Aspecte medicale ale sexualitæflii umane, din mai 1979, patru
sute de psihiatri øi-au spus pærerea despre adolescenfli øi sexul premarital.
Au rezultat câteva concluzii interesante. Una dintre ele era faptul cæ bæieflii
împart fetele în “bune””øi “rele” dupæ cum acestea acceptæ sau nu sæ
întreflinæ relaflii sexuale.

“Majoritatea psihiatrilor sunt de pærere cæ standardul dublu este încæ
în vigoare; bæieflii clasificæ fetele în “bune” øi “rele” pe criteriul virginitæflii.
Este adeværat cæ numærul celor care gândesc aøa a scæzut, dar acest standard
dublu este valabil atât pentru pætura socialæ mijlocie, cât øi pentru pætura
de jos øi pentru clasa muncitoare.

Disprefluiesc un sistem care acceptæ ca bæieflii sæ-øi împlineascæ
nevoile lor sexuale, cu scuza “bæieflii sunt bæiefli”, în timp ce o fatæ, care
face exact acelaøi lucru este etichetatæ drept “stricatæ”. Partea simpaticæ
este cæ aceøti bæiefli ocupafli cu deflorarea fetelor cautæ domniøoare virgine
pentru cæsætorie, într-o societate în care procentele de bæiefli øi fete sunt
aproximativ egale. Lucrul important este ca fetele sæ fie conøtiente de
aceastæ filozofie. Eu cred cæ øi ele ar trebui sæ ridice pretenflii la virginitatea
viitorului sofl. Standardul dublu poate fi eliminat numai în douæ moduri:
(1) bæieflii øi fetele sæ fie de acord cu experienflele premaritale ale
partenerului lor, (2) ambii sæ pretindæ abstinenflæ totalæ pânæ la cæsætorie.
Cred cæ ultima variantæ este cea mai bunæ.

Alte idei interesante, descoperite de acest studiu, sunt urmætoarele:
majoritatea psihiatrilor cred cæ sexul are un efect negativ asupra



91

personalitæflii adolescenflilor. Ei sunt de pærere cæ adolescenflii nu sunt
capabili sæ ia decizii mature cu privire la un angajament de duratæ, serios,
necesar într-o relaflie sexualæ.

De curând, am citit ceva interesant în Jurnalul american de
ortopsihiatrie din 9 aprilie 1977. Se scria: “Relafliile sexuale prea timpurii,
imature, pot afecta dezvoltarea unor sentimente de dragoste. De cele mai
multe ori, viafla sexualæ începutæ la o vârstæ timpurie îøi are rædæcinile (1)
într-o perturbare emoflionalæ, (2) în nevoia de a compensa sentimentele
de singurætate, de disperare din cauza unei relaflii defectuoase cu pærinflii
sau de inferioritate, (3) în dorinfla de a obfline faimæ pe seama virilitæflii
sau feminitæflii sale”.

Experienfla mea din clinicæ m-a condus la aceleaøi concluzii, aøa încât
am decis sæ aprofundez subiectul. Urmætoarea întrebare m-a preocupat în
mod deosebit: “Este posibil ca debutul timpuriu, în viafla sexualæ, sæ
afecteze capacitatea de a avea mai târziu o sexualitate împlinitæ,
armonioasæ?” Am discutat cu mai multe femei pânæ în patruzeci de ani,
femei care îøi începuseræ viafla sexualæ în primii ani ai adolescenflei. Ele
erau îngrijorate de faptul cæ nu gæseau prea mare plæcere în viafla sexualæ,
deøi unele erau cæsætorite de ani de zile cu parteneri serioøi øi iubitori.
M-am gândit foarte mult la asta øi am încercat sæ gæsesc un argument în
literatura de specialitate, în afaræ de motivafliile fizice, pentru a descuraja
apariflia sarcinilor la fetele adolescente. Am menflionat deja sentimentul
de teamæ aferent sarcinilor nedorite øi a contactærii bolilor venerice. (Ar
mai fi de adæugat ceva despre riscul aparifliei cancerului cervical atunci
când faci sex, la o vârstæ tânæræ øi în condiflii improprii.) Existæ oare vârste
la care angajarea într-un act sexual poate avea efecte negative asupra vieflii
sexuale viitoare a femeii?

Erik Erikson, cunoscut pentru teoria sa despre cele opt stadii de
dezvoltare ale omului, sugereazæ cæ în fiecare etapæ, omul trebuie sæ atingæ,
cel puflin parflial, anumite obiective specifice stadiului de dezvoltare în
care se gæseøte, mai înainte de a trece la urmætorul stadiu (vezi Copilæria
øi societatea, pag. 261-263). El descrie adolescenfla ca pe o vârstæ la care
omul îøi defineøte identitatea, îøi dezvoltæ un puternic sentiment de sine.
Urmætorul stadiu, cel de adult tânær, este destinat descoperirii intimitæflii.
Acum, el poate învæfla ce înseamnæ un angajament într-o relaflie serioasæ,
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ce înseamnæ sæ oferi øi sæ primeøti. Erikson e de pærere cæ, færæ a avea un
sentiment – cel puflin rudimentar – al identitæflii personale, nici nu se poate
pune problema de a da sau a primi.

Dezvoltând aceastæ idee, doctorul William Patrick scrie: “Astæzi,
acest proces cunoaøte o inversare; mulfli tineri se aventureazæ într-o viaflæ
sexualæ færæ a-øi defini mai întâi propria personalitate. În cazul în care
viafla intimæ debuteazæ înaintea definirii unei identitæfli proprii, ea va fi o
intimitate înøelætoare, “de carton”: va face dragoste, dar nu va cunoaøte
dragostea adeværatæ! Deoarece nu existæ o înflelegere claræ a eu-lui, a
propriei persoane, adolescentul care inverseazæ aceste etape de maturizare,
va fi incapabil sæ lege relaflii solide, de duratæ”. (Aspecte medicale ale
sexualitæflii umane, 19 10 1976, pag. 39, 40). El afirmæ cæ studii recente,
efectuate la Centrul de Sænætate al Universitæflii Yale indicæ faptul cæ
adolescenflii care încep de timpuriu sæ aibæ o viaflæ sexualæ activæ vor
întâmpina, mai târziu, mari dificultæfli în stabilirea unei relaflii intime
armonioase, relaflie în care sunt necesare calitæfli precum altruismul øi
încrederea. Aceasta este una dintre problemele cu care se confruntæ unii
dintre pacienflii mei cu diagnostic de disfuncflionalitate sexualæ. O relaflie
sexualæ “færæ obligaflii” nu va genera încredere reciprocæ, cunoaøtere
intimæ, înflelegere profundæ øi altruism! Aøa ceva nu poate fi nici mæcar
întrezærit de doi adolescenfli care se luptæ cu întrebærile: “Cine sunt eu?
Ce-mi doresc de la viaflæ?” O pereche de adolescenfli care-øi excitæ reciproc
organele genitale este tot atât de departe de idealul lui Dumnezeu cu privire
la “cei doi vor fi una”, pe cât este de departe o mâzgælituræ fæcutæ de un
copil de doi ani faflæ de un tablou de Renoir.

În epoca noastræ, efectele negative se observæ mai ales la femei. Cred
cæ aceasta se întâmplæ, deoarece femeile sunt mult mai afectate decât
bærbaflii din punct de vedere emoflional, de sexul practicat la vârsta
adolescenflei. Ideea este frumos surprinsæ de zicala: “Bæieflii oferæ dragoste
pentru sex, fetele oferæ sex pentru dragoste”.

Personal, am încredere în bæieflii tineri øi cred cæ ei meritæ respectul
nostru. Experienfla mi-a arætat cæ majoritatea dintre ei cred sincer cæ sexul
sporadic “nu-i chiar atât de greøit”; asta îi învaflæ societatea øi prietenii. Ei
nu au intenflia øi nu bænuiesc cæ ar putea face ræu cuiva prin satisfacerea
promptæ a nevoilor lor sexuale.
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Am ferma convingere cæ adolescenflii ar fi mult mai prevæzætori dacæ
ar øti adeværul: de cele mai multe ori, o fatæ care-øi începe de timpuriu
viafla sexualæ va fi incapabilæ sæ se bucure de sexualitatea sa la anii
maturitæflii. Anii trec, bæiatul a uitat de mult partida de sex din liceu, dar
fata ræmâne cu cicatrice care nu se øterg uøor. Nici un bærbat responsabil
nu øi-ar dori sæ fie cauza unor asemenea traume, iar adolescenflii pot înflelege
destul de uøor aceastæ idee.

Aø dori sæ prezint câteva sugestii despre cum sæ faci faflæ presiunii de
a face sex. Într-o societate în care suntem inundafli de materiale cu tentæ
sexualæ, este necesar sæ fii pregætit, sæ ai un plan despre cum sæ ræspunzi
în situaflii critice. O scurtæ observaflie: din ce în ce mai mulfli tineri
raporteazæ faptul cæ prietenele lor îi împing sæ se angajeze într-o relaflie
sexualæ. Spun aceasta, deoarece nu vreau sæ las impresia cæ întotdeauna
bæieflii sunt cei care au inifliativa – acest lucru nu este adeværat!

Pentru început, cred cæ fiecare adolescent ar trebui sæ-øi formeze o
pærere proprie, solidæ faflæ de subiectul insistenflelor partenerului lor de a
face sex. Cu mult timp înainte ca aceasta sæ se întâmple, tânærul trebuie sæ
decidæ calm, raflional, ce poziflie doreøte sæ adopte referitor la særutæri,
mângâieri pe gât, îmbræfliøæri øi sex. Nimeni nu poate furniza o listæ de
“da”øi “nu”uri potrivitæ în orice circumstanflæ. Câteodatæ, o atingere uøoaræ
sau o banalæ flinere de mânæ poate fi mai încærcatæ de erotism decât multe
mângâieri. O îmbræfliøare “de urs” poate fi mai inofensivæ decât
atingerea mâinii. A te întreba dacæ este corect sæ særufli este acelaøi
lucru cu a te întreba dacæ este corect sæ mænânci. Ce înflelegefli prin
“særut”? O atingere a frunflii sau a obrazului? Un flocæit superficial? O
unire prelungæ a buzelor? Mai mult, se pune întrebarea ce indicæ
acfliunea – særutul, mângâierea, îmbræfliøarea? Ce senzaflii træifli din
punct de vedere emoflional øi fizic?

Singurul lucru demn de menflionat este faptul cæ atunci când aceste
manifestæri de tandrefle te determinæ sæ nu mai flii cont de normele pe care
fli le-ai stabilit anterior, cu privire la ceea ce tu ai decis cæ ar trebui sæ fie
un comportament creøtin, atunci ceva este greøit. Pentru a putea ræmâne
credincios deciziilor luate în mod conøtient, matur, este indicat sæ evitafli
situafliile încærcate de stimuli sexuali: reviste, cærfli, filme erotice; chiar
plictiseala, “staflionarea” pe o lungæ duratæ poate fi periculoasæ. Plænuifli
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activitæfli creative, luafli parte la întâlnirile de grup, angajafli-væ în proiecte
interesante, captivante, øi vefli evita multe capcane. Uneori faci sex pentru
cæ nu ai altceva mai interesant de fæcut!

Tinerii trebuie sæ învefle cum sæ-øi arate afecfliunea altfel decât pe
plan fizic. Iatæ câteva exemple: putefli gæti sau inventa ceva deosebit pentru
persoana iubitæ, putefli împrumuta cærfli valoroase pentru a le citi împreunæ,
putefli colecfliona articole din reviste pe teme de interes comun sau putefli
fline un album cu tæieturi din ziare, etc.

În afaræ de implicarea în activitæfli interesante, sfætuiesc tinerii sæ-øi
plænuiascæ din timp ræspunsuri adecvate pentru o eventualæ invitaflie de a
face sex. Putefli sæ le scriefli pentru a le întipæri mai bine în minte – unii
adolescenfli mi-au spus cæ acest lucru i-a ajutat enorm. Iatæ câteva fraze
pe care ei le-au folosit cu succes:

“Sæ øtii cæ te plac cu adeværat øi n-aø vrea sæ ruinezi aceastæ impresie.”
“Felul în care înfleleg viafla intimæ acum m-ar face sæ regret dacæ aø

acfliona împotriva convingerilor mele.”
“Mæ stræduiesc din ræsputeri sæ fiu atent cu latura fizicæ a relafliei

noastre øi cred cæ tu mæ vei ajuta în acest sens.”
“Eøti o enigmæ pentru mine. Mi-aø dori mai degrabæ sæ te cunosc

decât sæ fac sex cu tine acum.”
“Nu este stilul meu øi-mi doresc foarte mult sæ mæ comport aøa cum

trebuie, dar am nevoie de ajutorul tæu!”
“Nu mæ simt încæ pregætitæ pentru un asemenea pas. Am alte planuri

în viaflæ øi sunt convinsæ cæ øi tu ai niøte flinte de atins.”
“Mæ cunosc suficient de bine ca sæ øtiu cæ m-aø dispreflui dacæ aø

face asta. Øi te cunosc suficient de bine ca sæ øtiu cæ nu-fli doreøti sæ-mi
faci aøa ceva.”

“Nu sunt de pærere cæ acesta este cel mai potrivit mod de a-fli aræta
dragostea. Cred cæ atunci când iubeøti cu adeværat faci totul pentru a
încuraja persoana iubitæ sæ-øi atingæ potenflialul maxim; o ajufli sæ se
respecte øi sæ fie cât mai aproape de idealul pe care øi l-a stabilit.”

“Dacæ mæ iubeøti cu adeværat, te rog, nu mæ împinge sæ fac ceva ce
nu-mi doresc øi nu sunt pregætitæ sæ fac.”

“Mi-aø dori sæ nu faci asta; insistenflele tale mæ fac sæ mæ simt prost
øi sper cæ nu-fli doreøti aøa ceva.”
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“În privinfla acestui subiect am hotærât cu mult timp în urmæ care va
fi comportamentul meu. Te rog sæ mæ ajufli sæ fiu credincios idealului pe
care mi l-am stabilit.”

Discutând cu tinerii pe marginea acestui subiect, am observat cæ existæ
o întrebare care-i tulburæ profund: “Eu deja am fæcut sex cu iubitul/iubita
mea øi nu am deloc conøtiinfla liniøtitæ; dar ce mai pot sæ fac acum?” “Da,
am o viaflæ sexualæ activæ – sunt oare, iremediabil pierdut?”

Acestea sunt niøte veøti proaste, însæ existæ øi o veste bunæ. Læudat
fie Dumnezeu, pentru cæ în Numele Domnului Isus Cristos putefli deveni
o persoanæ nouæ, cu dorinfle øi cu idealuri noi, dar mai ales cu øansa unui
nou început! Acelaøi Dumnezeu care ne iartæ pentru cæ nu am ræspuns
corect dragostei Sale, ne oferæ mantia propriei Sale neprihæniri, acoperind
pæcatul fæptuit.

Am citit cu un deosebit interes articolul scris de Arlene øi Joel
Moskowitz, Aspecte medicale ale sexualitæflii umane, decembrie 1975. Ei
au folosit termenul “a doua virginitate” definit ca acea hotærâre a unui
tânær deziluzionat de experienfla sa sexualæ, prin care el decide sæ ræmânæ
cast pânæ la cæsætorie. În calitate de creøtini, sunt de pærere cæ putem extinde
acest concept. Îmi place expresia “virginitate restauratæ” datoritæ
spiritualitæflii. Dacæ interpretarea mea este corectæ, atunci Dumnezeu chiar
asta oferæ în urmætoarele fægæduinfle:

Le voi ierta nelegiuirea øi nu-mi voi mai aminti de pæcatul lor (sexual)
(Ieremia 31:34).

El va avea iaræøi milæ de noi øi… vei arunca în fundul mærii toate
pæcatele lor (Mica 7:19).

Pe cât este de departe ræsæritul de apus, atât de mult depærteazæ El
færædelegile noastre de la noi    (Psalmi 103:12).

Iertarea pe care ne-o oferæ Dumnezeu este instantanee øi desævârøitæ.
Tot ce-i mai ræmâne de fæcut pæcætosului este sæ accepte aceastæ iertare øi
sæ se ierte pe sine însuøi. Omul tinde sæ ierarhizeze pæcatele øi sæ plaseze
pæcatul sexual în topul listei. Cu toate acestea, inspiraflia ne spune cæ cele
mai perverse, cele mai dificile pæcate sunt egoismul øi setea de plæcere.
Iar egoist poate fi øi cineva care este sfânt din punct de vedere sexual!

Acela care ne oferæ cu bunætate darul “virginitæflii restaurate” este
Domnul Isus, Cel care Øi-a træit adolescenfla pe acest pæmânt. Spre
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deosebire de Adam, care ar fi putut sæ nu înfleleagæ aceastæ problemæ,
Domnul Isus poate! Iar adolescenflii au nevoie sæ øtie cæ El este întotdeauna
gata sæ-i ajute, nu sæ-i execute pentru greøelile lor.

Am descoperit un poem printre dosarele mele. Autoarea este
cunoscutæ, dar nu øi sursa, astfel încât mi-a fost imposibil sæ-i cer
permisiunea de a-l publica. Sper cæ se va bucura sæ-øi împærtæøeascæ
experienfla cu cititorii adolescenfli ai acestei cærfli.

   Rugæciunea unui adolescent

Fii alæturi de mine, Isuse!
Mæ întreb – cum Te-ai simflit atunci când erai tânær?
Exista vreo gaøcæ în Nazaret
Iar Tu stæteai pe margine, privind-o?
Øtii ce înseamnæ sæ te plimbi singur,
Atunci când totul înfloreøte, primævara?
Ai gustat, oare, izolarea
La care te condamnæ unicitatea,
Hotærârea de a nu fi copia nimænui?
Ai alergat vreodatæ pe dealuri în jos,
Chiuind de bucurie, pentru cæ… træieøti?
Ai privit uneori lumea aceasta – strælucitoare, frumoasæ,
Cu sentimentul cæ numai pe Tine Te aøteaptæ?
Cunoøteai oare, la ce ispite vei fi supus?
Ce bætælii aveai de dus?
Fii alæturi de mine, Isuse!
Astæzi, lumea mæ aøteaptæ… am de fæcut multe alegeri,
De luat multe decizii, aøa încât, Te rog,
Fii alæturi de mine, Isuse!
Viafla este nouæ, palpitantæ øi emoflionantæ,
Simt atingerea viitorului.
O, Doamne, Te rog, ajutæ-mæ sæ-mi pæstrez
Puritatea sufletului!

Patricia Halbe
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 Adulflii necæsætorifli øi sexul

În timp ce existæ proteste puternice împotriva adolescenflilor care se
aventureazæ sæ aibæ o viaflæ sexualæ activæ, abia dacæ descoperim niøte
murmure slabe împotriva a doi adulfli responsabili, care aleg sæ træiascæ
împreunæ înainte de cæsætorie. Din ce în ce mai multe autoritæfli religioase
nu mai protesteazæ împotriva sexului practicat în cadrul unei “relaflii
serioase”. Vechile condamnæri religioase sunt din ce în ce mai anemice.
Societatea de astæzi acceptæ urmætoarele:

(a) sæ fii necæsætorit øi sæ faci sex când øi cu cine doreøti;
(b) sæ fii necæsætorit øi sæ faci sex cu un singur partener sau
(c) sæ træieøti o viaflæ de “cuplu”, dar sæ faci sex combinat cu alte cupluri.
Din ce în ce mai multe persoane aderæ la una dintre cele trei opfliuni

prezentate mai sus. Cu privire la cuplurile care træiesc în comun,
recensæmântul din anul 1979 indica existenfla a 1,1 milioane de cupluri
“ilicite” (termen folosit de Biroul de Recensæmânt). Cei mai mulfli erau
tineri sub 25 de ani.

Existæ câfliva factori care favorizeazæ creøterea numærului de adulfli
necæsætorifli ce cautæ companie sexualæ. Destul de des auzim: “Dar este
ceva corect, ceva necesar øi îmi place atât de mult!”

Træim într-o societatea hedonisticæ, astfel încât nu ar trebui sæ ne
surprindæ cæ sentimentul este adoptat ca normæ de conduitæ. Expresii tip:
“E problema mea”, “Voi face exact aøa cum cred eu cæ e mai bine”,
“Trebuie sæ fiu eu însumi”, inundæ conversafliile în aceastæ societate
orientatæ pe “eu”. Am încetat sæ ne mai gândim la noi înøine ca la o
comunitate de “pæzitori ai fratelui/surorii mele”. Etica creøtinæ în care
omul îøi asumæ responsabilitatea pentru semenii sæi pare demult depæøitæ.
Un grup de quakeri britanici scriau: “Într-un cuplu care are o viaflæ sexualæ
activæ, fiecare partener trebuie sæ ofere fidelitate øi acea deschidere a inimii
øi a minflii atât de necesaræ pentru sudarea intimitæflii. Aceasta înseamnæ
sæ te preocupe tot ce i se întâmplæ fiinflei iubite, sæ te stræduieøti sæ-i
împlineøti nevoile øi sæ încerci sæ-i uøurezi poverile. Este necesar sæ adopfli
o atitudine responsabilæ øi sæ învefli mereu care sunt responsabilitæflile tale.”
Iatæ o frumoasæ descriere a relafliei maritale, fiindcæ responsabilitatea øi
cæsnicia merg mânæ în mânæ.

Numai în cadrul cæsætoriei?
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Definiflia mea preferatæ cu privire la cæsætorie este: fidelitate, dæruire
totalæ, angajament 100%; a gusta din intimitatea sexualæ specificæ unei
relaflii conjugale færæ a trece mai întâi pe la altar, færæ a rosti juræmintele
de cæsætorie genereazæ nesiguranflæ. Aceastæ nesiguranflæ asociatæ cu o
experienflæ atât de marcantæ, precum este actul sexual, jefuieøte partenerii
de una dintre cele mai importante semnificaflii ale unirii sexuale: aceea de
a fi un simbol al purtærii de grijæ, pline de tandrefle øi de dragoste pe care
Domnul Isus o are pentru biserica Sa; o iubire puternicæ, o iubire eternæ.

Un element caracteristic fiinflei umane este øi nevoia de intimitate,
de apartenenflæ, de a øti cæ-i pasæ cuiva de tine. Societatea noastræ, formatæ
aproape în întregime din familii de douæ persoane øi din adulfli celibatari,
este o societate de oameni singuri, dornici de o atingere tandræ, de un
alint. Din acest motiv, tindem sæ confundæm intimitatea totalæ cu intimitatea
fizicæ. Intimitatea totalæ apare atunci când douæ persoane se apropie atât
de mult una de alta, încât îøi împærtæøesc gândurile, sentimentele, ideile øi
valorile. Acest tip de intimitate nu se obfline prin simplul fapt cæ ai fæcut
sex cu cineva! Din nefericire, mulfli oameni folosesc intimitatea fizicæ,
sexul, ca pe un substitut pentru intimitatea totalæ, øi aceasta numai din
dorinfla de a fi cu cineva. Unii dintre cei mai singuri øi mai neîmplinifli
oameni din lume îøi oferæ aparatul genital în speranfla cæ vor avea parte de
puflinæ tandrefle, intimitate øi pærtæøie.

Pentru alflii, sexul reprezintæ o cale de a obfline admiraflia celorlalfli;
ei se cred mai seducætori øi îøi îmbunætæflesc imaginea de sine. Da, sexul
le poate aduce o siguranflæ temporaræ celor care au o proastæ imagine de
sine; însæ aceastæ fericire nu e durabilæ. Ei trebuie sæ treacæ din floare în
floare pentru a-øi alimenta senzaflia de bine, de fericire.

O altæ categorie de oameni a ajuns sæ priveascæ sexul ca pe o activitate
recreativæ –  “jocuri øi distracflie”. Nofliunea de “joc” implicæ øi ideea de
competiflie. Manualul de sex devine important, iar actul sexual nu este
nimic mai mult decât o combinaflie ingenioasæ de tehnici erotice;
“învingætorul” este acela care posedæ cea mai bunæ îndemânare/dexteritate
fizicæ. Richard Hetlinger, consilier øi membru la Kenyon College, afirmæ:
“Pe ce bazæ crede cineva cæ poate sæ-øi schimbe mentalitatea uøor, færæ
probleme – de la sexul ca joacæ, la sexul ca o experienflæ a dragostei
conjugale? Credefli oare cæ obiønuinfla, ræspunsul învæflat al organismului
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nostru – din punct de vedere fizic øi emoflional – va putea sæ se adapteze uøor
la dorinflele øi aøteptærile fizice øi emoflionale ale partenerului de cæsætorie?”

Sexul mai poate fi folosit øi ca o armæ prin care se exprimæ ostilitatea,
dispreflul sau furia. Dar nu vom discuta despre aceasta.

Ceea ce vom dezbate în continuare este sexul ca mijloc de a seduce,
de a determina pe cineva sæ se îndrægosteascæ de tine. Existæ destul de
multe persoane care folosesc sexul în speranfla cæ “vor descoperi marea
dragoste”. Dar actul sexual rareori aprinde flacæra iubirii adeværate. Dacæ
spunefli cæ mæ înøel, gândifli-væ câte “iubiri nemuritoare” ar trebui sæ træiascæ
o prostituatæ!

Este adeværat cæ sexul premarital poate conduce la încheierea unei
cæsnicii, în cazul în care intervine o sarcinæ, dar acest lucru nu este idealul!
S-au fæcut studii pe acest subiect, iar un cercetætor sârguincios poate gæsi
concluziile cele mai diverse: “Sexul premarital conduce la dificultæfli de
adaptare în cæsnicie”, “favorizeazæ adaptarea”, “sexul premarital alungæ
dragostea”, “o întæreøte”. Cert este cæ tot mai mulfli sunt de pærere cæ
femeile care au fæcut sex înainte de cæsætorie sunt de douæ ori mai
vulnerabile la a comite un adulter. Studii efectuate în anii 1950, de
importanfli oameni de øtiinflæ în domeniul comportamentului uman, au
descoperit faptul cæ persoanele care nu au avut o experienflæ sexualæ
premaritalæ sunt capabile sæ realizeze cæsnicii solide, se înfleleg mai bine
øi prezintæ o ratæ a divorflului mai micæ. Aceastæ idee a fost validatæ în
deceniile urmætoare de studii.

Mi-am fæcut o obiønuinflæ în a pune anumite întrebæri cuplurilor care
vin øi solicitæ consiliere øi care declaræ cæ au practicat sexul premarital.
Întrebærile sunt: “Credefli cæ aceastæ decizie va consolidat cæsnicia? Dacæ
afli avea posibilitatea sæ dafli timpul înapoi, afli proceda la fel?”

Unii au ræspuns destul de neutru, dar, în majoritatea cazurilor, unul
sau ambii parteneri au declarat cæ bine ar fi fost dacæ ar fi aøteptat momentul
cæsætoriei. Iatæ motivafliile prezentate:

“Îmi este greu sæ mai am încredere în partenerul meu – stau øi mæ
întreb dacæ nu mai are pe altcineva”.

“Din momentul în care am început sæ facem sex, am încetat sæ mai
vorbim. Nu am dezbætut punctele de vedere diferite pe care le aveam
fiecare, iar acestea au degenerat în adeværate conflicte.”

Numai în cadrul cæsætoriei?



100

A patra uimire

“Nici nu m-aø fi cæsætorit dacæ nu aø fi cedat sexual. Eram pe punctul
de a-mi pæræsi logodnicul, deoarece ne certam foarte des øi nu eram deloc
compatibili. Dar o datæ ce i-am cedat sexual, m-am gândit cæ este prea
târziu sæ mai dau înapoi øi am fost obligafli sæ ne cæsætorim.”

“Am sentimentul cæ am fost manipulatæ când mæ gândesc la motivele
pe care le-a invocat prietenul meu pentru a mæ convinge sæ mæ culc cu el
înainte de cæsætorie.”

“Sexul premarital nu poate fi în nici un caz o pregætire pentru sexul
marital. Premisele nu sunt aceleaøi.”

“Cred cæ problemele mele sexuale au apærut de la prima experienflæ,
care a fost încærcatæ de emoflii negative, de sentimentul de vinovæflie øi de
multæ ignoranflæ; toate acestea au reprezentat un start greøit.”

Am discutat cu femei necæsætorite, care sunt implicate în legæturi
sexuale fie sporadic, fie la modul serios øi am descoperit cæ viafla lor nu e
nici uøoaræ, nici liniøtitæ. Deoarece majoritatea nu aveau convingeri
religioase ferme, am tras concluzia cæ sentimentul de vinæ nu este
responsabil 100% pentru tensiunile øi problemele lor. Unele m-au asigurat
cæ din punct de vedere fizic se simt excelent; totuøi ele nu transmiteau
acea senzaflie de plæcere neumbritæ de nimic, de împlinire, de extaz – øi
aceasta în ciuda faptului cæ erau femei emancipate, independente de
valorile morale øi sociale în care au fost educate. Pasiv sau activ, ele se
încurcæ din când øi când în legæturi sexuale premaritale, dar nu ajung sæ
guste niciodatæ extazul la care orice femeie viseazæ, iar aceasta li se
întâmplæ cu orice partener, oricât de sensibil øi de atent ar fi.

Sunt de pærere cæ aceastæ lipsæ de satisfacflie indicæ faptul cæ sexul
este mai mult decât o refulare fizicæ; el are nevoie sæ fie îmbogæflit de
componente ale vieflii emoflionale, sociale øi spirituale. Îmi vin în minte
cuvintele doctorului Mary Calderon, director de Educaflie øi Informare
Sexualæ al Consiliului SUA: “Ori de câte ori væ angajafli într-o partidæ de
sex cu altcineva decât soflul/soflia dumneavoastræ reducefli din valoarea øi
semnificaflia acestui act, care reprezintæ o legæturæ exclusivæ dintre douæ
persoane. De câte ori øi cât de întâmplætor suntefli dispuøi sæ investifli o
bucæflicæ din dumneavoastræ øi sæ primifli investiflii de la partenerul de sex
færæ a avea garanflia cæ este pentru totdeauna?”
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Mæ preocupæ în mod deosebit acel grup de persoane care devin activi
sexual datoritæ presiunii de grup a colegilor. Problema este serioasæ,
deoarece cei care sunt virgini experimenteazæ adeværate sentimente de
vinæ øi de ruøine pe motiv cæ sunt o minoritate faflæ de marele grup al celor
activi sexual. De multe ori ajung sæ se considere anormali, se inhibæ sau
devin nevrotici, deoarece se væd altfel decât normalul, reprezentat de
colegii lor. Nu pufline sunt cazurile în care tinere virgine au recurs la operaflii
pentru deschiderea himenului; ele se temeau sæ nu fie etichetate drept
“ciudate”, “anormale”, dacæ s-ar fi descoperit cæ sunt virgine. Este
inadmisibil sæ fli se impunæ asemenea valori, sæ træieøti o astfel de tiranie
psihicæ. Este pur øi simplu o bætaie de joc a “libertæflii sexuale” pe care
adulflii celibatari, activi sexual, îøi imagineazæ cæ o gustæ atunci când ignoræ
acele norme sociale “depæøite”. Øi mai au tupeul sæ îøi impunæ sistemul
lor de valori asupra celorlalfli, sæ subjuge conøtiinflele celor ce doresc sæ
fie curafli, aruncând asupra lor disprefl øi împingându-i sæ ia decizii pe care
le detestæ. Am o caricaturæ de Mary Guaerka, ce exprimæ destul de plastic
aceastæ idee. Ea reprezintæ douæ femei care merg pe stradæ øi comenteazæ:
“Dacæ este greøit ca eu sæ îmi impun standardele  morale înalte asupra
celorlalfli, de ce ar fi ceva normal ca ceilalfli sæ-øi impunæ standardele lor
imorale asupra mea?!”

Dacæ aø avea ocazia sæ vorbesc tinerilor virgini din întreaga lume,
nu i-aø ruga decât sæ înceteze sæ mai formeze o majoritate tæcutæ. Ei trebuie
sæ laude virginitatea ca pe singurul mod de a nu mai fi expus la traume
fizice øi emoflionale, la sentimente de vinæ øi de pierdere a respectului de
sine. NU tofli tinerii fac sex. Spunefli acest lucru! Dafli-le ocazia colegilor
s-o afle chiar de la dumneavoastræ.

Deseori aud cupluri care invocæ necesitatea de a descoperi dacæ sunt
sau nu compatibili din punct de vedere sexual, înainte de cæsætorie.
Adeværul e cæ rareori se întâmplæ sæ existe o incompatibilitate fizicæ; numai
un mic procent al disfuncflionalitæflilor sexuale are de-a face cu dimensiunea
organelor sau cu dificultæfli de penetrare a penisului în vagin. Dumnezeu a
avut grijæ sæ elimine aceste probleme prin conceperea unor organe genitale
elastice, cu lubrifiere naturalæ, astfel încât acomodarea sæ se facæ uøor.

Alte cupluri susflin cæ sexul premarital îi ajutæ în vederea cæsætoriei,
prin faptul cæ le oferæ posibilitatea de a-øi calma tensiunile sexuale. Ei

Numai în cadrul cæsætoriei?
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bine, e încurajator faptul cæ nimeni nu s-a îmbolnævit sau n-a murit vreodatæ
din cauza acumulærii de tensiune sexualæ nesatisfæcutæ. Doctor Elaine
Pierson a ales un titlu extrem de sugestiv pentru cartea sa A face sex nu
este o urgenflæ. Ca o mærturie în favoarea acestei idei existæ multe cupluri
cæsætorite care træiesc o viaflæ fericitæ, plinæ de rod øi care n-au fæcut sex
înainte de cæsætorie. Din contræ, atunci când unul dintre parteneri îl preseazæ
pe celælalt sæ facæ sex înainte de nuntæ, apar resentimente ce pot degenera
în conflicte serioase dupæ cæsætorie. În general, “victima” este aceea cu
personalitatea mai puflin puternicæ, iar faptul cæ asupra sa s-a exercitat
presiune, manipulare, forflæ pentru a ceda dorinflelor sexuale ale celuilalt,
nu se iartæ! Acesta nu este startul ideal pentru o cæsætorie reuøitæ.

“O bucæflicæ de hârtie nu înseamnæ nimic!” øtiu cæ afli mai auzit acest
argument. Este adeværat, mulfli dintre cei care sunt cæsætorifli de ani de zile
nici nu mai øtiu pe unde se mai aflæ certificatul de cæsætorie; sertare øi
dosare ar trebui ræscolite ca sæ-l gæseascæ. Dar acel mic document stæ la
baza multor lucruri, cum ar fi un angajament pe viaflæ – nu pânæ când “mæ
enervezi øi nu te mai suport” sau pânæ când “vor apærea diferenfle de
nedepæøit”, ci pânæ când “moartea ne va despærfli”.

Certificatul de cæsætorie este garanflia cæ vom încerca sæ ne rezolvæm
problemele, sæ lucræm consecvent, chiar prin tensiuni øi conflicte, la
consolidarea legæturii noastre, a unirii noastre în dragoste. Bærbatul øi
femeia experimenteazæ o transformare a vieflii lor sexuale o datæ cu trecerea
anilor, dar numai la adæpostul unei cæsnicii vor avea posibilitatea sæ îøi
înfleleagæ partenerul, nevoile, ritmul øi sensibilitatea lui. Acea “neînsemnatæ
hârtie” este dovada cæ i-afli fægæduit în mod solemn lui Dumnezeu øi
oamenilor cæ vefli fi fidel partenerului dumneavoastræ. Ea aratæ cæ v-afli
angajat din punct de vedere legal sæ væ flinefli promisiunile øi cæ afli luat
drept martori biserica lui Dumnezeu øi reprezentanflii Sæi pentru hotærârea
dumneavoastræ. Din acel moment, din ziua cæsætoriei, Dumnezeu, prietenii,
pærinflii, întreaga bisericæ sunt unifli în mærturia lor cæ dumneavoastræ
formafli o nouæ familie, un nou cæmin pe pæmânt.
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Træim într-un veac ciudat… Adulflii americani condamnæ adulterul
în teorie, dar practic el este universal acceptat. În anul 1977, Centrul
Naflional de Sondaje al Universitæflii din Chicago a intervievat un lot de
americani cu vârste de peste 18 ani: “Ce pærere avefli despre o persoanæ
cæsætoritæ care comite adulter – categoric greøeøte, în majoritatea cazurilor
greøeøte, numai uneori e greøit sau e bine?” 73% au ræspuns “categoric
greøit”, 14% au spus “în majoritatea cazurilor greøit” øi numai 3% au fost
de pærere cæ este bine.

În acelaøi studiu, s-a exprimat o atitudine cu totul diferitæ faflæ de
sexul premarital, criteriile de judecatæ fiind mult îndulcite. Aøa-zisa “revoluflie
sexualæ” pare sæ fi trecut peste cuplurile cæsætorite, cel puflin în teorie.

În ciuda acestui neaøteptat gir acordat fidelitæflii conjugale, statisticile
aratæ cæ în viafla realæ, fidelitatea este din ce în ce mai raræ. Literatura
abundæ de afirmaflii care aparflin unor voci din toate domeniile culturale øi
sociale, afirmaflii în care sexul extramarital este catalogat drept “neimportant”,
“firesc”, “normal”, “justificat”, “ziditor””øi chiar “terapeutic”.

Motivele pentru care cineva s-ar lansa într-o aventuræ extraconjugalæ
sunt numeroase; neluând în calcul o despærflire prelungitæ, o boalæ sau
diverse probleme de naturæ fizicæ, tot mai ræmân o serie de motive deseori
invocate, precum: scæderea interesului sexual faflæ de partenerul de
cæsætorie, dezamægirea, depresia, cæutarea unui refugiu din furtuna unei
cæsnicii tulburate, hotærârea de a sfida normele sociale în vigoare, dorinfla
de a-øi pedepsi partenerul, de a-l ræni, impulsivitatea, gelozia, plictiseala,
nevoia de a-øi demonstra propria feminitate sau masculinitate, ræzbunarea,
curiozitatea, presiunea socialæ, etc.

Atunci când o cæsnicie este lipsitæ de bucurie, când nu aduce
satisfacflie, existæ pericolul ca unul sau chiar ambii sofli sæ fie tentafli de
ideea adulterului. O variantæ a adulterului este “cæsnicia deschisæ”. Nina
øi George O’Neil, în cartea lor Cæsnicia deschisæ, descriau efectele
benefice ale adulterului asupra unei cæsnicii. Cartea, devenitæ best-seller,
promova ideea cæ tot ræul generat de un adulter îøi are rædæcina în faptul
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cæ se încearcæ ascunderea lui. Prin urmare, dacæ un cuplu discutæ în mod
deschis øi recunoaøte nevoia legitimæ a fiecærui partener de a avea relaflii
sexuale extramaritale, lucrul acesta va întæri cæsnicia lor. Trebuie sæ
menflionæm faptul cæ între timp doamna Nina O’Neil øi-a revizuit teoria.

Concluzia cu privire la cuplurile citate în Cæsnicia deschisæ øi care
se declarau entuziasmate de experienfla lor extraconjugalæ este cæ toate
aceste cupluri au fost incapabile sæ menflinæ cæsnicii de duratæ. Cei care
au ales varianta “cæsniciei deschise” au eøuat în maximum doi ani. Într-un
interviu acordat revistei New York Times, din octombrie 1977, doamna
Nina O’Neil spunea: “Certitudinea fidelitæflii sexuale este o componentæ
de bazæ, un atribut important øi necesar celor mai multe cæsnicii”. Ultima
sa carte, Premisa unei cæsnicii, confline încurajæri cælduroase cu privire la
fidelitatea conjugalæ.

O altæ variantæ a adulterului este stilul “libertin”, aceasta însemnând
cæ pofli face sex oricând, oriunde øi oricum. Doctorii William Masters øi
Virginia Johnson, în cartea lor Legætura plæcerii–un nou punct de vedere
asupra sexualitæflii øi devotamentului, au relatat experienfla a patru cupluri
øi un trio care adoptaseræ stilul “libertin”. Dupæ mai multe discuflii,
cercetætorii au ajuns la concluzia cæ aceøti oameni nu træiau sentimente de
intimitate sexualæ, ci de conøtientizare a sexualitæflii lor. Iatæ un scurt citat:

“De fapt, ceea ce aceste persoane træiau era un surogat, cæci o relaflie
fizicæ nu este echivalentul unei relaflii emoflionale, iar intimitatea fizicæ nu
poate atinge cota unei intimitæfli emoflionale. Acestea douæ, relaflia fizicæ
øi intimitatea fizicæ, nu pot constitui un fundament solid pentru o relaflie
de duratæ. Oricine susfline cæ actul sexual în sine poate fi o bunæ temelie
pentru o cæsnicie îøi trædeazæ ignoranfla în cel puflin douæ direcflii: aceste
persoane nu înfleleg (1) legætura dintre sex øi implicarea emoflionalæ øi (2)
semnificaflia prieteniei, cum apare ea, cum se dezvoltæ øi cum poate ea
influenfla viafla de cuplu.”

Doctorii Masters øi Johnson s-au reîntâlnit cu acest grup dupæ un an
øi au descoperit cæ un cuplu divorflase, douæ cupluri renunflaseræ la stilul
“libertin”, iar în ceea ce priveøte trioul, un membru plecase în “cæutarea
propriei identitæfli”. Existæ un capitol în aceastæ carte intitulat “Importanfla
fidelitæflii sexuale în cadrul cæsætoriei”, capitol ce confline multe argumente
în favoarea fidelitæflii conjugale. El se încheie cu aceste cuvinte: “Un cuplu
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nu are nevoie sæ ræspundæ la întrebarea: Este adulterul bun sau ræu?, ci la
urmætoarea întrebare: Ce anume se poate face ca adulterul sæ fie neavenit?
Ei nu au nevoie de predici cu privire la moralitate, fidelitate, devotament.
Ceea ce este cu adeværat necesar este transpunerea acestor valori în viafla
realæ; ei trebuie sæ înfleleagæ cum øi de ce fidelitatea poate contribui la
fericirea vieflii lor sexuale øi la consolidarea cæsniciei lor.”

Doctor Robert Kolodny, øeful secfliei de cercetare a Fundafliei
pentru Cercetare øi Reproducere din Saint Louis, afirmæ: “Oamenii
au descoperit cæ stilul ‘libertin’, departe de a fi o exprimare a libertæflii
individului, îl înrobeøte, îl degradeazæ pe om. El contribuie foarte puflin
la maturizarea øi la dezvoltarea capacitæflilor sale personale.” Kolodny
susfline cæ aceste concluzii au la bazæ sute de studii clinice efectuate
asupra cuplurilor.

Un alt stil de viaflæ deviat este øi acela al oamenilor care au ales sæ
træiascæ în grup; ei permit orice relaflie sexualæ în cadrul grupului. A existat
o vreme când s-a fæcut multæ publicitate acestui stil de viaflæ în America;
timpul a dovedit cæ el nu este ræspunsul ideal pentru problemele pe care le
ridicæ o cæsnicie. De obicei, grupuri care au început cu obiectivul mærefl
de a permite oricui sæ aibæ relaflii sexuale cu oricine doreøte, au sfârøit
prin a forma perechi, mai mult sau mai puflin stabile. S-a dovedit cæ este
dificil sæ asiguri viabilitatea unui grup a cærui normæ sexualæ este hazardul.
Marele numær al conflictelor, mai degrabæ decât utopia, a fost principalul
adversar al vieflii comunitare. Membrii pæræsesc rând pe rând grupul, astfel
încât gaøca se sparge.

Cei care au acordat consiliere familiilor confruntate cu apariflia
adulterului, rareori l-au auzit pe sofl sau au auzit-o pe soflie exprimându-øi
dorinfla de a o lua de la capæt øi a comite un alt adulter. Adulterul reprezintæ
o traumæ dureroasæ prin care partea vinovatæ doreøte sæ transmitæ anumite
mesaje partenerului de cæsnicie, cum ar fi: “Am nevoie de ajutorul tæu!”
“Mæ simt neglijatæ!” “Dragostea noastræ s-a ræcit!” “Cred cæ m-am blocat
faflæ de tine, nu-fli mai pot ræspunde aøa cum ar trebui!” “Simt nevoia dupæ
cineva care sæ mæ aprecieze øi pe mine!”

Este posibil ca aceste imploræri tæcute dupæ ajutor sæ fi trecut
neobservate atunci când ele s-au manifestat sub forma unor certuri,
conflicte sau tæceri ostile. Pânæ la urmæ, aceste nevoi au copt øi au dat un
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rod ce nu mai putea fi ignorat: adulterul. Tragic este faptul cæ orice adulter
genereazæ sentimente de respingere, de încredere trædatæ, sentimente ce
tind sæ închidæ irevocabil uøile unei comunicæri salvatoare. Ajunse aici,
nici una dintre persoanele implicate nu sare într-un picior de fericire. Nota
dominantæ este durerea pætrunzætoare. Urmarea este un proces extrem de
dureros, cæci un bisturiu emoflional va despærfli ceea ce obiønuia sæ fie “un
singur trup” în douæ entitæfli separate. Cum sæ nu existe durere? Mai târziu,
în cadrul øedinflelor de consiliere, ei spun deseori: “Cât mi-aø dori sæ nu fi
renunflat la cæsnicia mea!” “Ar fi trebuit sæ mai încerc!” “Ar fi trebuit sæ
cæutæm ajutor, consiliere!”

S-a descoperit faptul cæ adulterul este doar simptomul unui alt gen
de trædare conjugalæ. Pærerea mea este cæ noi, ca bisericæ, am privit
fidelitatea ca fiind exclusiv o problemæ a “cærnii” øi am închis ochii la
dovezile faptului cæ o cæsnicie se præbuøeøte prin erodarea relafliei sfinte,
care ar trebui sæ existe între sofl øi soflie. Nu am vrut sæ admitem, deøi ar fi
trebuit, cæ exact aceastæ erodare stæ la baza aparifliei adulterului. Lucrurile
mai greu de îndepærtat dintr-o cæsnicie sunt urmætoarele: ræceala, tendinfla
de a-l înflelege greøit pe celælalt, asprimea, critica, puncte de interes
separate, lipsa vitalitæflii (inclusiv a celei sexuale) øi însingurarea.
Comparativ cu aceøti monøtri, flinerea legalistæ a poruncii a øaptea este
“floare la ureche”.

Pânæ acum, am discutat despre cauzele care conduc la adulter øi
despre rænile pe care acesta le provoacæ. În continuare, vom acorda atenflie
urmætoarelor douæ subiecte: ce ar trebui sæ facæ o persoanæ care este ispititæ
sæ comitæ adulter øi cum sæ reacflionezi când eøti partea trædatæ într-o cæsnicie.

Cred cæ existæ pufline persoane care sæ nu fi fost niciodatæ ispitite
(mæcar în imaginaflie) sæ guste din fructul oprit, adulterul. Nu este un lucru
anormal faptul cæ reacflionæm sexual la multitudinea de stimuli cu care
suntem înconjurafli. Emofliile apar, nu flin cont de principii; însæ persoana
care træieøte emofliile ar trebui sæ le subordoneze principiilor. Dacæ cineva
se surprinde în mod repetat cæ ræspunde pozitiv acestei tentaflii, dacæ îøi
imagineazæ întâlniri romantice, atunci este momentul unei serioase
confruntæri cu sine însuøi.

M-am gândit deseori la faptul cæ oricine øi-ar putea salva cæsnicia
dacæ ar lucra la revitalizarea ei cu aceeaøi ardoare cu care se lanseazæ în



107

fantezii erotice, planuri øi scheme de tæinuire a adulterului. Doctor Natalia
Shainess scria: “Trædarea conjugalæ înseamnæ sæ iei ceea ce îfli doreøti
færæ sæ flii cont de binele cuplului. Pentru a face o cæsnicie sæ înfloreascæ
este nevoie de flinte øi de interese comune, de o alimentare a dragostei
prin fapte de tandrefle øi grijæ faflæ de partener, de o strictæ supraveghere øi
autodisciplinare atunci când este cazul. Færæ acestea nu va exista o cæsnicie,
ci doar un aranjament convenabil; nu va exista entuziasm øi nici vreo
hranæ pentru suflet. Nimic din ceea ce meritæ sæ ai nu se obfline uøor!”

O persoanæ aflatæ în aceastæ stare ar trebui sæ-øi punæ urmætoarele
întrebæri:

“De ce am ajuns astæzi sæ simt aøa, când acum câfliva ani eram fericit
sæ jur fidelitate veønicæ?”

“Cum m-am schimbat eu din punct de vedere fizic øi emoflional?”
“Felul în care mæ port este oare de aøa naturæ, încât soflul/soflia mea

sæ øtie cæ îl/o apreciez?”
“De ce aø crede cæ o nouæ relaflie ar fi mai de duratæ?”
“I-am împærtæøit soflului meu ce sentimente de insatisfacflie mæ tulburæ

(oricât de vagi ar fi ele)? Am fæcut-o într-o manieræ calmæ, iubitoare,
neacuzatoare?” Sunt excluse învinuirile, implorærile, sarcasmul.

“Am fost dispus sæ accept ajutor profesionist? Sau mai dragæ mi-e
maøina cea nouæ decât achitarea taxelor de consiliere maritalæ?”

În calitatea de creøtini, cea mai importantæ întrebare este cât de senini
i-am cere lui Dumnezeu sæ binecuvânteze noua noastræ legæturæ. Aceastæ
atitudine echivaleazæ cu o declaraflie de neîncredere în capacitatea lui
Dumnezeu de a vindeca cæsnicia pe care tocmai am abandonat-o.

Sæ privim acum din punctul de vedere al persoanei trædate. Ce ar
trebui sæ facæ cineva atunci când aflæ cæ partenerul sæu de cæsnicie i-a fost
necredincios? Vom enunfla ceea ce nu ar trebui sæ facæ:

• Nu dramatizafli situaflia, producând tot felul de blocaje (flipete,
istericale, ameninflæri cu sinuciderea) în speranfla cæ væ vefli impresiona
partenerul infidel.

• Nu insistafli sæ tranøafli problema imediat, indiferent de circumstanfle
øi de ora din zi; o perioadæ de calmare va fi binevenitæ pentru toatæ lumea.

• Nu ameninflafli cu divorflul, nu facefli cereri financiare piperate, nu-l
înspæimântafli cu posibilitatea îndepærtærii de copii, rude, prieteni sau
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parteneri de afaceri – numai din dorinfla de a væ ræzbuna.
• Nu væ plângefli de milæ – “fii-am oferit cei mai buni ani din viafla

mea, nu meritam sæ-mi faci aøa ceva!”
• Nu implorafli sæ vi se acorde o altæ øansæ.
• Nu væ desfiinflafli cæsnicia prin sentinfle irevocabile: “Nu te voi ierta

niciodatæ”. Sau: ”Nu voi mai avea încredere în tine vreodatæ!”
Nu acflionafli din impuls! Øtiu cæ multe persoane afirmæ (poate chiar

dumneavoastræ afli spus asta cândva): “Dacæ soflul/soflia mea m-ar înøela,
totul se va sfârøi instantaneu. Punct.” Însæ acesta este un mod de gândire
imatur; nu pofli trata atât de simplist separarea a doi oameni care øi-au unit
vieflile øi au træit împreunæ ca sofl øi soflie. Cu mult mai bine ar fi sæ se ia în
considerare toate punctele de vedere. Este o diferenflæ între o aventuræ de
moment øi o legæturæ stabilæ, iar problema ar trebui tratatæ diferit. Partea
vætæmatæ ar trebui sæ se uite cu atenflie la partenerul ei. Au fost oare, semne
recente de depresie, de stres sau de nemulflumire? Serviciul pe care îl are
nu i-a adus satisfacflii, a træit cu sentimentul cæ træieøte degeaba, cæ este
neapreciat? A eøuat în atingerea flintelor pe care øi le-a pus, fie ele de
naturæ financiaræ, profesionalæ, în domeniul educafliei sau al familiei?
Existæ cupluri în anturajul dumneavoastræ care au trecut printr-un divorfl
sau alte situaflii neplæcute? Aceste schimbæri pot eroda în mod imperceptibil
øi lent, iar partenerul dumneavoastræ s-a dovedit incapabil sæ le facæ faflæ.
Aceasta a fost numai partea întâi a exercifliului de cunoaøtere.

Urmeazæ partea a doua, o importantæ øi dureroasæ autoexaminare;
ea face dovada cæ suntefli un creøtin matur, care øtie sæ-øi punæ întrebæri øi
sæ dea ræspunsuri oneste. Iatæ câteva exemple: “Cât de mult m-am schimbat
din ziua nunflii, atunci când soflul/soflia mea mæ gæsea atât de atrægætoare?
Am uitat, oare, sæ fiu drægæstoasæ, calmæ, încurajatoare øi seninæ? Sau
m-am transformat într-o persoanæ indiferentæ, necomunicativæ, pasivæ,
øtearsæ? M-am stræduit sæ ræmân atrægætoare din punct de vedere fizic?
Mæ stræduiesc sæ-mi pæstrez un fizic atrægætor øi îngrijit? Ce fel de reacflii
am atunci când soflul meu doreøte sæ facem dragoste? Îi sugerez cæ sunt
plictisitæ, indiferentæ, bolnavæ, enervatæ de inifliativa lui? O examinare cinstitæ
øi completæ va scoate în evidenflæ faptul cæ ambii sofli au o parte din vinæ.

Doctor Spurgeon English scria: “Cred cæ adulterul nu va apærea în
viafla unor parteneri care øtiu cum sæ-øi înfrumusefleze cæsnicia, care
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gândesc pe aceeaøi lungime de undæ, care dau dovadæ de încredere, interes,
respect øi dragoste reciprocæ”. Iatæ o frumoasæ caracterizare a cæsniciei
creøtine. Dacæ vreodatæ vefli fi confruntafli cu un adulter, testafli-væ cæsnicia
prin prisma acestor afirmaflii øi græbifli-væ sæ dialogafli, sæ comunicafli, nu
sæ divorflafli! Dr. English consideræ cæ o abordare înfleleaptæ a adulterului
poate avea efecte pozitive. El crede cæ îi “va provoca pe cei doi sæ fie mai
atenfli la nevoile partenerului lor, mai sensibili la sentimentele celuilalt,
mai preocupafli de fericirea øi de buna dispoziflie emoflionalæ a iubitului.
Øtiind acum ce este suferinfla øi nedorind s-o mai guste, vor fi mai atenfli la
dispoziflia emoflionalæ a soflului/sofliei lor.” El îøi continuæ ideea astfel:
“Dacæ a existat puflinæ dragoste în cæsnicie, atunci un adulter are toate
øansele sæ distrugæ mariajul lor. Dar dacæ a existat o dragoste puternicæ,
cei doi sofli vor reuøi sæ treacæ prin criza emoflionalæ provocatæ de adulter
øi vor continua sæ-øi îmbunætæfleascæ mult relaflia lor conjugalæ. Ei vor
investi doze bune de compasiune, iertare, ræbdare øi vor încerca o
reîmprospætare a vieflii lor sexuale.” Tot ce putem spune este cæ dacæ toate
acestea ar fi existat de la bun început în cæsnicie, adulterul nu ar mai fi
survenit, iar durerea nu i-ar mai fi rænit. Cât de des se aud cuvintele din
vechea zicalæ: “Te iert, dar nu uit”. Øi totuøi definiflia lui Dumnezeu
referitoare la iertare include o uitare desævârøitæ, o alungare a ofensei din
mintea noastræ. Felul în care oamenii practicæ iertarea trebuie sæ fie greu de
înfleles pentru îngerii care øtiu (1) cât de mult avem noi zilnic nevoie de iertarea
lui Dumnezeu øi (2) cât L-a costat iertarea noastræ pe Domnul Isus; viafla Sa.

 Nici iertarea, nici dragostea nu sunt de naturæ omeneascæ. Ambele
sunt un dar de la Dumnezeu. Este adeværat, faptul cæ s-a comis un adulter
aruncæ umbre asupra lui Dumnezeu, dar acelaøi efect îl are øi atitudinea
neiertætoare practicatæ de cei ce-øi zic creøtini. Creøtinii ar trebui sæ øtie
cæ ei deflin un atu important: Dumnezeu poate øi va da oricui va cere
puterea de a ierta øi de a uita; exisæ suficient har pentru aceasta, Dumnezeu
garanteazæ! Este nevoie doar de consimflæmântul nostru.

Un alt domeniu demn de a fi menflionat este øi întrebarea: “Sæ-i spun
sau nu soflului meu cæ i-am fost necredincioasæ?” Ce ar trebui sæ facæ un
creøtin? Nu exisæ o formulæ magicæ de a ræspunde corect pentru orice
situaflie. Uneori trebuie sæ alegem între douæ rele: sæ-l ræneøti pe soflul
inocent (deøi mulfli s-ar întreba cum poate un sofl sensibil sæ fie total ignorant

Renunflând la tofli ceilalfli
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øi sæ nu observe modificærile fizice øi emoflionale survenite) sau sæ porfli
povara vinii nemærturisite.

Acum este momentul sæ fim cinstifli cu noi înøine øi sæ ræspundem la
întrebarea: “Ce motive am pentru a mæ confesa?” Ræspunsul trebuie cæutat
øi cântærit cu grijæ, verificat, probat. Pot exista motive ascunse (conøtiente
sau inconøtiente) care væ îndeamnæ sæ væ mærturisifli vina, motive pe care
trebuie sæ le descoperifli înainte de a vorbi. Iatæ câteva exemple:

• Poate dorifli sæ væ ræzbunafli pe un sofl insensibil la nevoile
dumneavoastræ sexuale øi emoflionale.

• Poate nædæjduifli ca mærturisirea sæ væ diminueze sentimentul de
vinovæflie.

• Nu væ putefli ierta øi sperafli ca soflul s-o facæ în locul dumneavoastræ.
• Este posibil sæ fifli parøiv: dorifli un divorfl, dar nu vrefli sæ fifli primul

care ia inifliativa. Øtiind ce reacflie va provoca mærturisirea unui adulter væ
confesafli spæøit, apoi væ lamentafli: “Ce mai puteam sæ fac? Am încercat
tot posibilul.”

• Dorifli sæ-i arætafli partenerului dumneavoastræ cât suntefli de doritæ,
sugerându-i cæ ar trebui sæ væ aprecieze mai temeinic farmecul.

Sfatul meu este sæ discutafli cu un consilier creøtin, care ar fi capabil
sæ vadæ anumite aspecte faflæ de care dumneavoastræ suntefli orb. Dacæ
mærturisirea adulterului ar conduce la o rupturæ ireparabilæ, atunci este
indicat sæ væ purtafli singur povara vinovæfliei, sæ n-o divulgafli. Dacæ totuøi
væ hotærâfli sæ mærturisifli, flinefli cont cæ o relatare amænunflitæ nu va face
bine nimænui. Uneori, partenerul trædat va pretinde o descriere detaliatæ a
adulterului, sub pretext cæ preferæ sæ cunoascæ realitatea decât sæ-øi
imagineze tot felul de scene. Nu cedafli acestei cereri! Adresafli-væ unor
consilieri specializafli. De obicei, cu cât sunt mai pufline detalii cunoscute,
cu atât este mai uøor sæ fie uitate.

Am dezbætut într-un capitol întreg stresul, durerea øi problemele
cauzate de necredincioøia în cæsætorie. În trei cuvinte concise, Dumnezeu
a cæutat sæ ne protejeze de toate aceste necazuri. Porunca Lui – a øaptea
din seria de zece – nu este nici arbitraræ, nici despoticæ. Mult mai corect
ar fi sæ spunem cæ în marea Sa iubire pentru noi, El a cæutat sæ construiascæ
un zid protector în jurul cæsniciilor noastre. Læudat fie Domnul pentru
înflelepciunea øi atotøtiinfla Sa!
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Vârsta a treia øi sexul

Într-o publicaflie recentæ, am citit un articol interesant scris de un
profesor de sexologie; el scria cæ 1 din 4 studenfli nu-øi pot imagina cæ
pærinflii lor au o viaflæ sexualæ activæ øi numai 1 din 13 credeau cæ bunicii
lor mai continuæ sæ facæ sex (vezi Aspecte medicale ale sexualitæflii umane,
octombrie 1979, pag. 11). Aceasta sugereazæ faptul cæ, cel puflin în mintea
celor tineri, sexul nu este pentru “bætrâni”. Iar în aceastæ categorie, ei
includ persoanele trecute de 50 de ani. Când Robert Browning afirma (în
Rabbi ben Ezra): “Îmbætrâneøte alæturi de mine, te rog! Abia acum începe
ceea ce este mai frumos”, puflini erau dispuøi sæ aplice acest adevær la
viafla sexualæ.

Deoarece o astfel de mentalitate este larg ræspânditæ – øi putefli observa
acest lucru din anecdote, glume, remarce (de prost gust, consider eu) –
persoanele în vârstæ tind sæ se simtæ jenate de nevoile øi dorinflele lor
sexuale. Ei cautæ sæ le înæbuøe în speranfla cæ vor poza în cetæfleni onorabili
ai societæflii. O eroare tragicæ! Plæcerea øi dorinflele sexuale nu pot fi
mæsurate cu ajutorul calendarului.  Este posibil chiar, ca, o datæ cu trecerea
anilor, relaflia sexualæ sæ devinæ mai semnificativæ, mai fericitæ. Un cuplu
în vârstæ nu trebuie sæ-øi mai facæ griji referitoare la apariflia unor sarcini
nedorite. Urgenflele øi stresul inerent creøterii copiilor nu mai ameninflæ sæ
perturbe o searæ romanticæ – copiii au crescut øi s-au stabilit de mult la
casele lor. În anii pe care i-au træit împreunæ, soflul øi soflia au avut ocazia
sæ-øi îmbunætæfleascæ tehnica de comunicare, fiind acum în stare sæ-øi
exprime mai uøor dorinflele øi nevoile. Inhibifliile de la început au dispærut
øi amândoi soflii pot sæ-øi exprime sexualitatea într-un mod liber, firesc.

Anii petrecufli împreunæ i-au legat mai strâns unul de celælalt prin
legæturi de încredere øi siguranflæ reciprocæ, lucru care nu se întâmpla la
începutul cæsætoriei lor. Toate aspectele intimitæflii, inclusiv modul de a
face dragoste, s-au perfecflionat datoritæ cunoaøterii reciproce, a acceptærii
partenerului de viaflæ aøa cum e, a dovezilor de iubire pe care le-a primit øi
le-a oferit; ei au învæflat cum reacflioneazæ persoana iubitæ øi cum sæ-i
ræspundæ, astfel încât sæ o facæ fericitæ. Poate cæ felul în care vor face
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dragoste nu va fi cu scântei øi cu flæcæri arzætoare, dar le va face plæcere,
le va aduce bucurie øi se vor simfli bine.

Din nefericire, ultima parte a vârstei a doua marcheazæ declinul
erotismului în multe familii; iar viafla sexualæ ar trebui sæ fie una dintre
cele mai longevive træsæturi ale cæsniciei! În afara mesajelor pe care le
primesc din partea celorlalfli øi care sugereazæ cæ sexul începe sæ devinæ
ridicol la vârsta lor, ei se mai confruntæ øi cu modificærile fizice inerente
vârstei. Dacæ acestea din urmæ nu sunt cunoscute øi nu sunt înflelese corect,
ele pot aduce multæ confuzie în viafla de cuplu. În continuare, vom prezenta
modificærile care au loc atât la bærbafli, cât øi la femei.

Femeia øi transformærile vârstei a treia

Este un lucru încurajator pentru doamnele în vârstæ sæ afle cæ dorinflele
sexuale persistæ la majoritatea dintre ele. Un studiu efectuat de
Universitatea Duke aratæ cæ 75% dintre femeile trecute de 70 de ani prezintæ
nevoi øi dorinfle sexuale. Totuøi vor exista câteva diferenfle în modul în
care reacflioneazæ, deoarece toate procesele fiziologice suferæ modificæri
o datæ cu vârsta. Aceste transformæri nu diminueazæ cu nimic bucuria de
a face sex. Este important pentru o femeie sæ realizeze cæ modificærile
survenite nu înseamnæ cæ “i-a trecut vremea”, iar acum o aøteaptæ un
iremediabil declin al vieflii sexuale; soflul ei poate sæ o excite exact atât cât
trebuie pentru a avea un act sexual normal. Uneori, femeia începe sæ se
considere mai puflin atrægætoare øi demnæ de a fi doritæ. Ea îøi imagineazæ
cæ øi soflul ei gândeøte la fel øi crede cæ ardoarea lui s-a diminuat. Aceste
lucruri nu sunt adeværate! Ceea ce trebuie sæ cunoaøtem este faptul cæ
semnalele fiziologice ale excitafliei apar mai lent. Lubrifierea vaginului
poate întârzia, iar cantitativ este posibil sæ fie mai redusæ. De aceea este
indicat sæ folosifli un unguent solubil în apæ; de asemenea, femeia va avea
nevoie de un timp mai lung petrecut în faza 1, de excitaflie. Toate acestea
pot îmbogæfli viafla cuplului, provocându-i sæ petreacæ mai mult timp
împreunæ, în ræsfæfl øi mângâieri.

Alte schimbæri, deseori necunoscute doamnelor, sunt: uterul se ridicæ
mai puflin, canalul vaginal se mæreøte mai puflin, culoarea pielii nu se mai
altereazæ atât de uøor, iar flesuturile sunt mai puflin elastice. Pot apærea
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modificæri în labiile mari, cum ar fi o mai micæ lipire de “muntele lui
Venus”, datoritæ pierderii de flesut adipos. Acest lucru implicæ o atenflie
sporitæ acordatæ clitorisului, datoritæ sensibilitæflii sale. Comunicarea dintre
cei doi sofli, cu privire la senzafliile pe care le træiesc în timpul actului
sexual, îi poate ajuta sæ depæøeascæ orice problemæ. Faza 3, orgasmul,
dureazæ mai puflin, dar faza 4, relaxarea øi senzaflia de plæcere este la fel
de sublimæ. Uneori, femeile care au intrat la menopauzæ pot avea dureri
în timpul penetrærii, datoritæ subflierii peretelui vaginal. Acest lucru se
întâmplæ ca urmare a scæderii nivelului de estrogen din corp. În acest caz,
este indicat sæ consultafli un doctor, care væ poate recomanda folosirea
unui unguent pe bazæ de estrogen. Este bine sæ se cunoascæ faptul cæ femeile
care au o viaflæ sexualæ regulatæ prezintæ câteva dintre aceste probleme.
De asemenea, se pare cæ femeile care sunt interesate sexual øi au o viaflæ
sexualæ activæ îøi pot reactiva producerea de estrogen. (Butler, Dragostea
øi sexul la 60 ani, pag. 18). Sfatul specialiøtilor pentru persoanele care se
apropie de 60 ani sau au depæøit aceastæ vârstæ este urmætorul:

“Stræduifli-væ sæ avefli o activitate intelectualæ øi sexualæ cât mai bunæ”.

Bærbatul øi transformærile vârstei a treia

În timp ce îngrijorarea unei femei cu privire la faptul cæ a devenit
plictisitoare în pat îi poate crea anxietate, acest lucru n-o va împiedica sæ
fie o bunæ parteneræ de sex, cel puflin din punct de vedere fizic. Nu acelaøi
lucru este valabil øi pentru soflul ei. Atunci când un bærbat îøi face griji cu
privire la capacitatea sa fizicæ de a face dragoste, el poate deveni temporar
impotent, prin simplul fapt cæ øi-a fæcut griji. De cele mai multe ori, reacflii
absolut normale sunt catalogate ca fiind ciudate, anormale, iar acest lucru
va conduce cu siguranflæ la eøec. Conteazæ ce standard ai în minte, cu ce
faci comparaflie! Este important ca bærbatul sæ cunoascæ felul în care se va
transforma ræspunsul sæu sexual o datæ cu vârsta, astfel încât sæ poatæ
întâmpina aceste modificæri cu calm, nu cu panicæ.

 Uneori, ele nici nu sunt observate, deoarece apar treptat øi gradat.
Vor exista totuøi ocazii în care oboseala, boala sau stresul vor determina
aparatul genital sæ nu funcflioneze la parametrii “standard” – øi iatæ cæ
apare îngrijorarea. Bærbatul se poate simfli “scos din uz” øi-l poate apuca

Vârsta a treia øi sexul
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disperarea. Cea mai frecventæ problemæ este întârzierea aparifliei erecfliei.
Ceea ce înainte se întâmpla în câteva secunde, acum poate dura minute
întregi. De asemenea, penisul nu este la fel de ferm, de drept øi de mare
precum era odinioaræ. Totuøi nici una dintre aceste schimbæri nu ar trebui
sæ afecteze actul sexual; adeværata problemæ apare atunci când preocuparea
pe tema transformærilor sexualitæflii genereazæ perturbæri psihologice. O
erecflie întârziatæ nu înseamnæ cæ este o erecflie “mai puflin viguroasæ, mai
puflin puternicæ, mai ales dacæ aøa obiønuia sæ fie în anii tinereflii”. (Butler,
Dragostea øi sexul la 60 ani, pag. 20)

Bærbaflii care aveau probleme cu ejacularea precoce vor constata cæ
lucrurile se îmbunætæflesc, deoarece ei nu mai reacflioneazæ la fel de prompt
la stimulare/excitare. Bærbaflii care obiønuiau sæ elimine lichid lubrifiant
din penis înainte de ejaculare, vor observa cæ acest lichid se va diminua,
poate chiar va dispærea. Toate aceste schimbæri nu afecteazæ desfæøurarea
normalæ a unui act sexual. Cantitatea de spermæ se va reduce øi nu va mai
fi ejaculatæ cu aceeaøi vigoare. Nici acest lucru nu ar trebui sæ afecteze
cuplurile în vârstæ, deoarece o sarcinæ este rar doritæ acum.

Bærbatul în vârstæ va mai observa cæ momentul acela de “inevitabil”,
apærut chiar înaintea ejaculærii, va fi din ce în ce mai scurt. Chiar øi
intensitatea cu care este perceput orgasmul se poate diminua, dar farmecul
curtærii, al actului sexual în sine øi al plæcerii de dupæ ræmâne acelaøi.

O altæ schimbare semnificativæ este faptul cæ perioada dintre ejaculare
øi apariflia unei noi erecflii devine mai lungæ. În timp ce pentru bærbatul
tânær aceasta poate fi de câteva minute sau ore, un bærbat în vârstæ va
trebui sæ aøtepte ceva mai mult pentru a avea o nouæ erecflie. Imediat dupæ
ejaculare, penisul sæu va deveni flasc. Nici una dintre aceste modificæri
nu semnificæ o deteriorare a penisului sau a capacitæflii sale erectile. A
face dragoste înseamnæ mai mult decât a avea o erecflie øi a ejacula.

Mulfli bærbafli în vârstæ încep sæ înfleleagæ ceea ce femeile au øtiut
dintotdeauna, øi anume cæ pofli obfline o mare satisfacflie sexualæ færæ ca
orgasmul sæ fie neapærat necesar. Dragostea, mângâierea, atingerea intimæ,
realizarea unirii într-un singur trup sunt suficiente pentru a træi un sentiment
de împlinire; faptul cæ ai sau nu orgasm nu diminueazæ cu nimic bucuria
træitæ. Ce minunat este sæ øtii cæ la vârsta a treia, vârsta unor schimbæri
majore – nu mai ai un serviciu care sæ-fli dea sentimentul utilitæflii; rudele,
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prietenii dispar unul câte unul – da, la vârsta a treia, soflul øi soflia descoperæ
cât de plæcutæ este îmbræfliøarea lor. Ei se pot bucura de masculinitatea øi
de feminitatea lor datoritæ modului în care celælalt reacflioneazæ; ei se øtiu
apreciafli, deosebifli, unici pentru partenerii lor. Prelungirea acestui dar al
sexualitæflii pe tot parcursul vieflii træite în doi este un exemplu tipic al
bunætæflii lui Dumnezeu.

Vârsta a treia øi boala

Uneori, vârsta a treia aduce cu sine o serie de boli care pot afecta
buna funcflionare a aparatului sexual. Iatæ câteva exemple: probleme cu
inima, hipertensiune, diabet, cancer, artritæ, anemie, boala Parkinson,
prostatæ. Chiar øi anumite operaflii la care sunt supuøi pacienflii pot perturba
temporar sau definitiv activitatea sexualæ. De asemenea, medicamentele
prescrise pentru anumite boli influenfleazæ potenfla sexualæ.

Discutarea acestor aspecte medicale nu face obiectul cærflii noastre.
Sfatul meu este ca oricine observæ o alterare a capacitæflii sale de a face
sex sæ se prezinte imediat la doctor. Cauza poate fi sau nu de naturæ
medicalæ, dar stresul psihic inerent va complica mult lucrurile; de aceea
este bine sæ væ adresafli unui specialist, el va înflelege øi va øti exact ce sfat
sæ væ dea. Nimeni sæ nu considere cæ urmætoarea abordare este cea corectæ:
“fii-ai træit traiul, de acum gata, adio sex!” Sau: “S-a dus tinereflea – la ce
pofli sæ te mai aøtepfli?” – aceste atitudini sunt total nepotrivite.

Persoanele care s-au obiønuit sæ priveascæ sexul mai mult ca pe un
teren al performanflei decât ca pe un tærâm al intimitæflii øi al bucuriei
împærtæøite, sunt în pericol sæ cadæ în deprimare atunci când erecflia nu se
mai produce sau orgasmul este ratat. Eøecul înspæimântæ, deprimæ. Atenflie,
deci: orgasmul nu trebuie privit ca fiind singura dovadæ a satisfacfliei
sexuale. Absenfla lui nu trebuie consideratæ ca fiind actul de deces al vieflii
intime. Dacæ vefli gândi astfel, suntefli în pericol sæ abandonafli total sexul,
aceastæ minunatæ cale de pærtæøie a cuplului. Chiar øi færæ apariflia unor
disfuncflionalitæfli, a crede cæ pofli sæ menflii acelaøi nivel al performanflelor
sexuale de la… 20 de ani este o iluzie øi o povaræ greu de purtat; dacæ mai
apar øi probleme de naturæ fizicæ, atunci dezastrul este o certitudine.

Vârsta a treia øi sexul
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Toate cuplurile ar trebui sæ facæ un inventar ca sæ øtie pe ce se pot
baza în caz cæ intervine vreo boalæ sau vreo neputinflæ. De exemplu: “Mai
existæ plæcere fizicæ? În ce zonæ apare? Cum poate fi generatæ? Care sunt
pozifliile în care mæ simt confortabil øi cum le-am putea adapta în experienfla
noastræ? Ce momente din zi sunt ideale, dacæ luæm în calcul energia
disponibilæ øi gradul de confort? Care sunt cele mai plæcute mângâieri?”

În concluzie, dacæ ambii parteneri sunt încurajafli ca de fiecare datæ
când fac dragoste (gama completæ, nu numai copulaflia) sæ obflinæ din
experienfla sexualæ un sentiment de apropiere øi de senzualitate, færæ a se
simfli obligafli sæ joace teatru, dacæ pornesc færæ prejudecæfli referitoare la
ceea ce ar fi trebuit sæ fie partida lor eroticæ, dacæ se pot mulflumi cu
senzafliile pe care Dumnezeu a îngæduit sæ le træiascæ, atunci fiecare
experienflæ sexualæ nu va degenera niciodatæ într-un test. Ei vor øti ce
înseamnæ relaxarea øi bucuria de a træi la orice vârstæ. Vor continua sæ
guste din intimitatea datæ prin binecuvântarea de a fi “un singur trup”.
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Mai mult decât pæsæri øi albine

Cu siguranflæ cæ niciodatæ un pærinte nu øi-a privit bebeluøul
nou-næscut, gândind astfel: “Mæ voi strædui sæ-fli blochez orice cale prin
care vei încerca sæ cunoøti bucuria unei relaflii sexuale atunci când te vei
cæsætori. Voi încerca sæ te arunc în confuzie prin tæcerea, atitudinea øi
cuvintele mele. Voi evita sæ vorbesc despre sex, în mæsura în care depinde
de mine. Dacæ va fi absolut necesar sæ spun ceva, îfli voi furniza informaflii
vagi, græbite, încât sæ-fli fie clar cæ mæ stânjeneøti cu întrebærile tale, cæ mæ
nemulflumeøti; sper cæ vei înflelege repede øi mæ vei læsa în pace. Aøa va
trebui sæ mæ port!” Repet, astfel de gânduri nu au existat niciodatæ în
mintea vreunui pærinte, øi totuøi cât de real este acest scenariu în viafla de
zi cu zi.

Nu este potrivit sæ-i judecæm pe pærinfli prea aspru, deoarece ei nu
fac altceva decât sæ reflecte propria experienflæ din copilærie. Dar ce bucurie
când întâlneøti pærinfli tineri, hotærâfli sæ-øi educe copiii într-un mod diferit
de felul în care au fost ei crescufli, pærinfli hotærâfli sæ dea o bunæ pregætire
sexualæ copiilor lor. Progresæm øi este bine!

Cred cæ cel mai important lucru este sæ înflelegem cæ numai o micæ
parte din educaflia sexualæ pe care o dæm este de naturæ conøtientæ øi verbalæ.
Dacæ noi înøine suntem nemulflumifli cu viafla noastræ sexualæ, atunci
cuvintele pot fi corecte, dar mesajul pe care-l transmitem copiilor noøtri
va fi distorsionat. De aceea, am plasat acest capitol spre sfârøitul cærflii, în
speranfla cæ pânæ acum afli reuøit sæ apreciafli øi sæ înflelegefli mai bine
sexualitatea, acest neprefluit dar øi aceastæ bucurie desævârøitæ, cæ
personalitatea dumneavoastræ s-a deschis, s-a îmbogæflit, iar acum suntefli
capabili de o mai bunæ comunicare.

Din momentul naøterii, dacæ nu chiar dinainte, începe sæ fie scris
scenariul vieflii sexuale a viitorului adult. Neonatologii, acele persoane
care se ocupæ cu studiul nou-næscuflilor, au descoperit recent importanfla
unei legæturi timpurii dintre bebeluø øi pærinflii lui. În multe spitale se
obiønuieøte ca imediat dupæ naøtere, mama, tata øi copilul sæ vinæ în contact
piele la piele pentru câteva minute. Beneficiul constæ într-o stare de sænætate
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mai bunæ a copilaøului, precum øi în dezvoltarea unui sentiment de
siguranflæ øi de acceptare. Bebeluøii au nevoie sæ fie îmbræfliøafli, legænafli,
admirafli cu mâinile, cu ochii, cu vocea øi cu gura. Senzafliile pozitive care
le sunt transmise îi ajutæ sæ devinæ conøtienfli de corpul lor øi sæ dezvolte
sentimente de siguranflæ øi de încredere. Toate acestea formeazæ o bunæ
temelie pentru viitoarea lor experienflæ sexualæ conjugalæ, unde un rol
important îl vor juca sentimentele de încredere, de siguranflæ øi de plæcere
faflæ de corpul lor. Dacæ un bebeluø este luat rareori în brafle, iar atunci
este manevrat într-un mod brutal øi færæ alinturi verbale, el va deveni din
ce în ce mai puflin sensibil øi nu va aprecia niciodatæ suficient gingæøia øi
cældura unei relaflii umane.

În capitolul patru, am discutat despre felul în care acflioneazæ aceste
influenfle din primii ani de viaflæ ai copilului. Cred cæ nu este deplasat sæ
repetæm urmætoarea idee: nu ar trebui sæ væ enervafli, sæ væ agitafli sau sæ
fifli gata sæ pedepsifli când observafli cæ bebeluøul începe sæ-øi exploreze
cu mâna corpul, inclusiv zona genitalæ. Nu este benefic sæ transmitefli
sentimente de neplæcere sau de ruøine. Un copil mic nu va înflelege
îngrijorarea dumneavoastræ moralæ, astfel încât el va asocia sexualitatea
(sau acele pærfli ale corpului care sunt implicate într-un act sexual) cu
ceva neplæcut, dacæ tot ceea ce observæ în legæturæ cu sexul este însoflit de
încruntare, severitate sau groazæ, iar comentariile sunt din gama “ræu”,
“murdar”, “ruøinos”. Asemenea reacflii îl vor mira pe copil, deoarece
propriile simfluri îi spun cæ în zona genitalæ pot exista senzaflii plæcute. Ce
derutant pentru copilaø!

Când bebeluøul intræ în copilærie, la aproximativ doi ani, apar noi
ocazii pentru pærinfli de a-øi educa puiul într-o manieræ corectæ øi sænætoasæ,
cu privire la sex. Pe mæsuræ ce copilul începe sæ observe diferenflele
anatomice dintre un bæiat øi o fatæ, el are nevoie de o informare corectæ.
Întrebærile lui ar trebui sæ fie întâmpinate cu ræspunsuri simple øi la obiect.
De exemplu, la întrebarea: “De ce fræfliorul mai mic are un penis?” nu este
nevoie de un întreg tratat de sexologie. Putefli spune: “Acesta este penisul
fratelui tæu. Bæieflii au penis, iar fetele au vagin.” Cineva relata cæ fiica lor
mai mare s-a temut cæ øi-a pierdut o parte din corp sau cæ este incomplet
construitæ, dar ræspunsul urmætor a fost suficient de liniøtitor: “Bæieflii
sunt împodobifli pe dinafaræ, iar fetele pe dinæuntru”.



119

Uneori, pærinflii îøi închipuie cæ le fac un bine copiilor lor dacæ nu
abordeazæ deloc subiectul sexualitæflii. Ei doresc sæ le conserve “puritatea”.
Aceastæ atitudine denotæ faptul cæ ei privesc sexualitatea ca pe ceva sordid,
nicidecum ca pe ceva sacru.

Mi s-a pærut interesant un articol din The health reformer apærut în
1873 øi girat de Ellen White. Dânsa comenta: “Articolul din Herald of
health ar trebui citit cu atenflie øi cântærit cu grijæ”. Autoarea îi sfætuia
astfel pe cititori: “Væ scriu, mamelor, ca sæ înobilafli lumea”. Ea deplângea
neøtiinfla fetelor cu privire la “constituflia lor fizicæ øi la dezvoltarea ei”. În
continuare, ea scria:

“De ce se întâmplæ aceasta? Gândim oare cæ legile care guverneazæ
corpul uman sunt impure, nedemne de a fi studiate? Aceasta este pærerea
pe care o avem despre Tatæl nostru ceresc? Disprefluim noi lucrarea Lui?”

“Aceste legi sunt asemænætoare cu cele care guverneazæ viafla
plantelor øi a animalelor. Copiii primesc lecflii despre acestea – sunt învæflafli
sæ priveascæ cu admiraflie øi cu plæcere la transformarea unei seminfle
minuscule într-o splendidæ floare, apoi într-un fruct; dar despre ei înøiøi,
‘cea mai nobilæ lucrare a lui Dumnezeu’, sunt læsafli într-o ignoranflæ totalæ.
Mult mai bine ar fi ca încæ de mici, copiii sæ învefle despre felul în care
sunt construifli, despre etapele de creøtere pe care le vor traversa, tot aøa
cum învaflæ despre viafla plantelor øi a copacilor; ei ar trebui ajutafli sæ
sesizeze în toate aceste minuni proiectul înflelepciunii uimitoare a lui
Dumnezei øi purtarea Sa de grijæ. Este mult mai indicat ca aceste lucruri
sæ fie înflelese la o vârstæ fragedæ, decât la acea “vârstæ dificilæ” când
senzaflii misterioase încep sæ-i asalteze, când au o nevoie mai mare de
grija øi de simpatia celor apropiafli, când marile întrebæri ale vieflii încep
sæ-øi aøtepte ræspunsul; este privilegiul mamei sæ-i învefle lecflii preflioase
despre corpul lor, iar aceastæ sarcinæ nu ar trebui læsatæ pe seama colegilor
de øcoalæ sau de stradæ, care au numai o slabæ idee despre caracterul sfânt
øi deosebit al sexualitæflii.”

Existæ persoane care gândesc: “Perfect! Educaflia sexualæ este o
problemæ care se rezolvæ acasæ, nu la øcoalæ.” Din nefericire, educaflia
sexualæ în cæmin, de cele mai multe ori, lipseøte, iar dacæ øcoala nu ar
furniza un minimum de informaflii, copilul n-ar mai afla niciodatæ acele
lucruri necesare referitoare la aspectele biologice ale sexualitæflii. Cu
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siguranflæ cæ nu acesta este idealul, deoarece o prezentare a sexualitæflii, ca
pe o simplæ funcflie biologicæ, nu este cea mai bunæ metodæ. Dar chiar øi
aøa, educaflia sexualæ în øcoli este mai bunæ decât nimic. Idealul ar fi ca
familia sæ furnizeze informaflii pe lungimea de undæ a copilului, informaflii
prezentate cu dragoste. Atunci, educaflia sexualæ primitæ la øcoalæ va fi un
mijloc de a dezvolta comunicarea pærinte-copil, pe mæsuræ ce copilul
povesteøte ce a învæflat la øcoalæ.

Înainte ca un copil sæ înceapæ øcoala, anumite nofliuni de bazæ ar
trebui sæ fie clare pentru mintea lui. De obicei, pærinflii au greøita impresie
cæ va veni un moment magic în viafla copilului lor când acesta va fi pregætit
sæ primeascæ, în bloc, toatæ teoria referitoare la educaflia sexualæ. Uneori,
mama devine preocupatæ de apariflia menstruafliei, ca urmætoarea bornæ
kilometricæ ce marcheazæ dezvoltarea fetei ei, sau îøi aude bæiatul folosind
un cuvânt “deocheat”, a cærei semnificaflie nu o cunoaøte. Acum, gândeøte
ea, este momentul sæ avem o “discuflie importantæ”. Greøit, total greøit!
Cu mult mai bine ar fi sæ furnizeze informaflii într-un proces continuu, pe
mæsuræ ce curiozitatea copilului se manifestæ, iar capacitatea lui de
înflelegere creøte.

Se întâmplæ ca uneori sæ aud câte un pærinte oftând uøurat: “Copilul
meu nu mi-a pus nici o întrebare pânæ acum; bænuiesc cæ nu este pregætit
pentru o discuflie pe aceastæ temæ”. Ei bine, acest pærinte s-ar putea sæ se
înøele. Existæ posibilitatea ca acel copil sæ fi intuit jena pærinflilor lui cu
privire la sex, iar acest lucru s-a produs atât de timpuriu, încât nici copilul,
nici pærinflii n-au fost conøtienfli de acest proces. O altæ posibilitate este
aceea ca pærinflii sæ nu fi ascultat cu atenflie întrebærile puilor lor. Remarce
de genul: “Cæfleluøa lui Andrei va face pui” sau “Am væzut când mama
Mariei a aøezat-o pe oliflæ”, pot ascunde multe întrebæri care zumzæie în
cæpøorul lor. Nu întotdeauna întrebarea importantæ vine în forma clasicæ:
“De unde apar copiii?” Prin urmare, pærinflii trebuie sæ sesizeze ocaziile
în care pot vorbi despre aspectele sexualitæflii.

Înainte ca un copil sæ meargæ la øcoalæ, el ar trebui sæ discute cu
pærinflii lui cel puflin urmætoarele concepte de bazæ: definirea corectæ a
pærflilor anatomice ale copilului lor, a funcfliilor de excreflie øi a acelor
elemente care deosebesc o fatæ de un bæiat; ei ar trebui sæ cunoascæ procesul
prin care un bebeluø se dezvoltæ în uterul (nu “burta”) mamei øi câte ceva
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despre rolul alæptærii. Copiii ar trebui avertizafli despre cum sæ reacflioneze
la atingeri indecente ale organelor lor genitale øi despre cum sæ
ræspundæ la invitaflia de a însofli alte persoane, decât cele desemnate
sæ aibæ grijæ de ei.

Ei au nevoie de o listæ tip “NU – DA – RAPORTEAZÆ”; aceastæ
listæ trebuie revizuitæ periodic øi bine înfleleasæ, deoarece pericolul unor
molestæri creøte atunci când copilul lipseøte o perioadæ mai lungæ de acasæ.

În urmætorii ani, copilul ar trebui sæ învefle despre procesul de
maturizare al ovulului în corpul mamei øi al celulelor de spermæ în corpul
tatælui. Conceptul “pæsæri øi albine” este mai dificil de  înfleles pentru un
copil decât cel de “spermæ-ovul fecundat”, cu exemplificæri din viafla
animalelor øi a oamenilor.

Acest proces de fertilizare este greu de explicat, cel puflin pentru
majoritatea pærinflilor. Ideea existenflei unei iubiri profunde între mamæ øi
tatæ, a dorinflei lor de a-øi exprima aceastæ iubire printr-o apropiere mai
accentuatæ este, de obicei, uøor de înfleles pentru un copil. Spun “de obicei”,
deoarece în familiile unde nu existæ manifestæri de dragoste øi tandrefle
între pærinfli, aceastæ idee va fi dificil de explicat. Cât de important este în
procesul de educaflie al copilului, ca între mamæ øi tatæ sæ existe o dragoste
veritabilæ øi un respect reciproc! Nu este vorbæ în vânt urmætoarea zicalæ:
“Cel mai preflios cadou pe care o mamæ øi un tatæ îl pot face copilului lor
este sæ se iubeascæ unul pe altul”. Acest adevær este în mod deosebit valabil
în procesul de educaflie sexualæ a copilului, pentru a-i transmite o imagine
echilibratæ øi sensibilæ a actului sexual, act care ar trebui asociats
întotdeauna în mintea lor cu dragostea, fidelitatea øi responsabilitatea.

Pe mæsuræ ce copilul îøi dæ seama de faptul cæ iubirea dintre cei doi
sofli îi motiveazæ sæ se apropie fizic unul de celælalt, devine tot mai uøor sæ
i se explice cæ aceastæ iubire îi determinæ sæ-øi doreascæ apariflia unui nou
membru în familie, pentru a se bucura deplin de dragostea lor. În cuvinte
potrivite pentru înflelegerea unui copil, ar trebui sæ i se spunæ cæ tata pune
în corpul mamei o celulæ foarte importantæ (sæmânfla). El face aceasta
prin plasarea penisului în vaginul mamei, aøa cum Dumnezeu a plænuit.
Acest lucru se întâmplæ atunci când fac dragoste, când se iubesc într-un
fel unic pe care Dumnezeu l-a hotærât pentru mæmici øi tætici. Aceastæ
explicaflie va fi suficientæ pentru moment. Copilul care øtie cæ fetele au
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vagin, pentru ca într-o bunæ zi sæ poatæ fi mame, iar bæieflii au penis, pentru
a putea deveni tafli, va accepta øi va înflelege uøor prezentarea de mai sus.

O datæ ce pærinflii au fost capabili sæ dea aceste informaflii færæ a avea
sentimentul cæ lumea se præbuøeøte (câteodatæ ai impresia cæ exact asta se
va întâmpla dacæ discufli liber despre sex), atunci comunicarea în familie
pe tema sexualitæflii va fi mult mai confortabilæ øi mai eficientæ.

Existæ multe cærfli bune scrise pentru copii, cærfli care explicæ aceste
nofliuni importante folosind desene øi diagrame. Sfatul meu este ca pærinflii
sæ-øi rezerve câteva ore la librærie sau la bibliotecæ, ræssfoind aceste cærfli.
Unele sunt mai bune, altele pot avea ilustraflii mai puflin inspirate, etc. De
aceea este bine ca pærinflii sæ-øi arunce o privire prin aceste cærfli înainte
de a le aduce acasæ. Cititul împreunæ cu copii reprezintæ o bunæ metodæ
de a dezvolta o relaflie deschisæ pærinte-copil øi de a stimula discuflia pe
aceastæ temæ. Nu sugerez ca pærinflii sæ utilizeze cærflile ca pe singurul
instrument de educaflie sexualæ. Ar fi exagerat! Cærflile nu pot suplini
absenfla dialogului pærinte-copil, ele nu pot clædi o relaflie caldæ! Este foarte
important sæ se deschidæ liniile comunicærii, astfel încât copiii sæ fie nu
numai relaxafli, dar chiar dornici sæ punæ întrebæri, sæ relateze anecdote,
sæ-øi împærtæøeascæ nelæmuririle cu care se vor confrunta în mod inevitabil
de-a lungul anilor de creøtere. Cât de mulfli adolescenfli ar fi fost scutifli de
teamæ, de anxietate, chiar de spaimæ, dacæ s-ar fi simflit liberi sæ-øi
mærturiseascæ problemele. Dacæ ar fi avut pærinfli suficient de înflelepfli,
încât sæ adopte o atitudine prietenoasæ, lipsitæ de criticæ sau de sentimente
de jenæ, gata pentru dialog; pærinfli caracterizafli de un spirit de explorare a
oricærui subiect, astfel încât sæ-i ajute sæ-øi înfleleagæ propria sexualitate øi
sentimentele nou-apærute. Pærintele ar trebui sæ-øi punæ astfel de flinte øi
sæ caute cælæuzirea øi binecuvântarea lui Dumnezeu.

Ajuns la vârsta pubertæflii, orice copil ar trebui sæ aibæ o idee claræ cu
privire la miracolul procesului de reproducere øi despre grija maternæ de
care are parte un bebeluø. Bæieflii, în aceeaøi mæsuræ ca øi fetele, ar trebui
sæ priveascæ menstruaflia ca pe o etapæ fireascæ în procesul de maturizare
al unei fete. De asemenea, fetele, în aceeaøi mæsuræ ca øi bæieflii, ar trebui
sæ considere ejaculærile nocturne ca pe un fenomen normal în procesul de
maturizare al unui bæiat. Nici un pærinte responsabil nu-øi poate dori ca
aceste evenimente (menstruaflia øi ejaculærile nocturne) sæ survinæ în viafla
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copiilor lor færæ ca aceøtia sæ fie pregætifli, iar pregætirea nu trebuie sæ se
limiteze la aspectele fiziologice, ci øi la realizarea importanflei intrærii în
viafla de femeie sau de bærbat adult. Am ascultat comentarii extrem de
recunoscætoare din partea unor tineri ai cæror pærinfli i-au pregætit în mod
corespunzætor pentru întâmpinarea acestor experienfle. Ei au gæsit cæ este
uøor sæ adopte scara de valori a unor astfel de pærinfli, care au fost gata sæ
discute cu ei “marile întrebæri ale vieflii”. Tratafli astfel, adolescenflii –
care în mod obiønuit se confruntæ cu o perioadæ confuzæ øi furtunoasæ –
vor beneficia de un sentiment de securitate, øtiind cæ se pot baza pe
dragostea øi pe interesul pærinflilor lor pentru ei.

Ignoranfla cu privire la adeværata înflelegere a sexualitæflii, mai degrabæ
decât o cunoaøtere claræ a corpului uman, îi va determina pe tineri sæ se
lanseze în experienfle îndoielnice din punct de vedere moral. Puterea
curiozitæflii este mare! Un motiv pentru care tinerii cautæ un loc discret,
unde sæ dezbatæ ideile neclare cu privire la sex, este øi faptul cæ autoritæflile
în domeniu nu au ajuns la un consens în ceea ce priveøte nofliunea de
“comportament sexual corect”.

Uneori, aceste discuflii pot debuta cu o remarcæ fæcutæ la adresa unor
prieteni: “Maria øi Ionufl petrec mult timp împreunæ acasæ la ea, când
pærinflii ei sunt la serviciu”. Sau: “Una dintre colegele mele de øcoalæ
crede cæ e însærcinatæ øi este foarte îngrijoratæ”.

O cale siguræ de a întrerupe comunicarea este sæ ræspundefli: ”Dacæ
nu sunt atenfli, vor da de bucluc; sæ nu te prind niciodatæ cæ-mi faci una ca
asta”. Iar în al doilea caz: ”Nu øtiu ce-øi imagineazæ unii copii când vor sæ
devinæ adulfli la 15 ani; au toate øansele sæ-øi rateze viafla. Dacæ vreun
copil de-al meu ar face aøa ceva, aø înnebuni.”

Dar protestele, ameninflærile cumplite sau avertizærile sunt ineficiente.
Comparafli cu urmætoarele ræspunsuri la remarcele precedente: “Am
impresia cæ ceva te tulburæ” øi “Cred cæ este îngrijoratæ; nu este uøor sæ
hotæræøti ce decizie sæ iei. Tu ce crezi cæ ar trebui sæ facæ?”

Numai dupæ ce vor avea o discuflie relaxatæ, prieteneascæ, pærinflii
vor putea sæ-øi împærtæøeascæ punctele lor de vedere, cum cred ei cæ ar
trebui sæ se comporte un creøtin, ce atitudine ar dori sæ adopte copiii lor
referitor la sex øi faptul cæ singura lor flintæ este fericirea lor. Binecuvântarea
lui Dumnezeu este asupra unei astfel de abordæri. Personal, cred cæ vor
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exista beneficii bogate nu numai în sensul obflinerii unui comportament
responsabil al adolescenflilor, dar øi pe termen lung, printr-o corectæ
pregætire a copiilor în vederea unei viitoare cæsætorii.

Existæ domenii ale educafliei sexuale mult mai dificil de explicat.
Scopul acestei cærfli nu este sæ dezbatæ subiecte precum exhibiflionismul,
homosexualitatea, molestarea, violul øi alte practici sexuale dæunætoare.
În cazul nefericit în care copiii dumneavoastræ sunt confruntafli cu astfel
de experienfle, ar trebui sæ cæutafli consiliere specializatæ. Dacæ pærintele
reuøeøte sæ nu se manifeste prea emotiv, sæ nu arate cât este de afectat
atunci când aflæ prima datæ despre problema copilului, copilul va reuøi sæ
treacæ mult mai uøor peste respectiva traumæ. Atât pærintele, cât øi copilul
ar trebui cooptafli în procesul de terapie.

În continuare, vom aborda un subiect care înfierbântæ spiritele,
generând destule controverse în rândul creøtinilor sinceri. Este vorba despre
masturbare. Biblia nu are nimic de spus pe aceastæ temæ, prin urmare,
ceea ce voi scrie nu ridicæ pretenflii la a deveni autoritatea supremæ.

Pentru început, vom defini ceea ce nu este masturbarea. Ea nu trebuie
confundatæ cu acea examinare plinæ de curiozitate cu care copiii mici îøi
studiazæ organele genitale (nimic nu este mai natural pentru un bebeluø
sau un copil decât sæ manifeste interes pentru fiecare pærticicæ a corpului
sæu, iar în scopul explorærii acestui necunoscut teritoriu, el va utiliza simflul
tactil – exact acelaøi simfl cu care studiazæ øi mediul înconjurætor, færæ ca
cineva sæ fie scandalizat). Masturbarea nu este nici fenomenul de ejaculare
nocturnæ; aceasta reprezintæ o eliminare involuntaræ a lichidului seminal,
ca formæ de eliberare a tensiunii sexuale caracteristice bæieflilor. (Mult
prea adesea, au existat bæiefli care s-au cufundat în ruøine øi au fost acuzafli
de fapte necurate datoritæ acestui fenomen absolut normal, ejacularea
nocturnæ. Ei au suferit remuøcæri øi sentimente de vinovæflie inutile, gândind
cæ aceasta este dovada stricæciunii lor.)

Masturbarea nu este ceva ce se petrece între un sofl øi o soflie.
Ocazional, termenul “masturbare reciprocæ” a fost folosit pentru a
descuraja una dintre metodele de a-fli excita partenerul. Aceastæ definiflie
nu este corectæ. Masturbarea reprezintæ un act de autostimulare pânæ la
atingerea orgasmului. Este o activitate care implicæ o singuræ persoanæ,
ceva ce se petrece în singurætate. Exact acest lucru deranjeazæ pe unele
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persoane. Dialogul sexual este un dialog minunat între corpurile a douæ
persoane; el înfrumusefleazæ legætura celor doi. Prin urmare, masturbarea
reprezintæ o încercare de a triøa, de a obfline plæcerea sexualæ evitând
dialogul, pærtæøia øi unirea cu altæ persoanæ.

O ultimæ remarcæ: masturbarea nu este “onanism” sau o “værsare a
seminflei”. Acest act este menflionat în Biblie øi, uneori, este confundat cu
masturbarea. În acel caz, Onan nu dorea sæ o lase însærcinatæ pe cumnata
sa væduvæ, pentru a nu ridica neamul fratelui sæu decedat (vezi Dicflionarul
biblic adventist de ziua a øaptea, pag. 79).

De-a lungul istoriei, pærinfli bine intenflionafli au mers foarte departe
în încercarea lor de a-i împiedica pe copii sæ obflinæ plæceri sexuale prin
atingerea corpului lor. În afara ameninflærilor fioroase care sunt eficiente
numai în mæsura în care copilul este suficient de mare pentru a se teme de
consecinflele îngrozitoare ale masturbærii, ei au folosit diverse mijloace
de restricflionare fizicæ. De exemplu, mâinile øi picioarele se legau de pat,
peste organele genitale se plasau cuøti de aluminiu sau dispozitive de metal,
unele dotate cu flepi, care stræpungeau carnea atunci când penisul intra în
erecflie.

În rândul creøtinilor descoperim atitudini diferite cu privire la
masturbare. În privinfla acestui subiect Biblia tace. Ellen White a scris
pasaje din care unii cred cæ ea discuta despre toate tipurile de masturbare
atunci când menfliona “viciul secret”, “abuzul asupra propriei persoane”
etc. Astfel de nofliuni erau frecvent folosite în vremea ei. În Dicflionarul
Internaflional Webster, din 1864-1884 gæsim urmætoarele trei definiflii ale
nofliunii de “abuz asupra propriei persoane”. Le vom enunfla în ordinea
din dicflionar:

1. abuzul cuiva asupra propriei persoane, de puterea sau de facultæflile
             sale;

2. autoînøelarea;
3. masturbare, onanism, ejaculare provocatæ de unul singur.
Aøadar, masturbarea era un cuvânt cunoscut în vremea ei, dar pe

care Ellen White a ales sæ nu-l foloseascæ. Nu sugerez cæ Ellen White nu
s-ar fi gândit deloc la vreun tip de masturbare. Ceea ce doresc sæ subliniez
este faptul cæ trebuie sæ fim atenfli ce semnificaflie dæm cuvintelor unui
autor în lumina epocii în care a træit. Haidefli sæ acordæm un pic de atenflie

Mai mult decât pæsæri øi albine
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felului în care Ellen White a caracterizat “abuzul asupra propriei persoane”.
Aceste caracterizæri sunt împærflite în patru grupe diferite.

1. Aspecte fizice – dureri de cap, ameflealæ, insomnie, stare febrilæ,
epuizare, nervozitate, durere, lipsa poftei de mâncare øi o serie de alte boli.

2.  Indicii intelectuale – uitarea, imposibilitatea de concentrare a
atenfliei, prostirea øi un deranjament al creierului pe care-l atribuia unei
deterioræri ale “celor mai sensibili nervi ai creierului”.

3.  Efecte emoflionale – apatie, depresie, tristefle, gelozie, revoltæ
împotriva autoritæflii pærinteøti øi dorinfla de a încheia cæsætorii timpurii.

4.  Starea spiritualæ – o împietrire faflæ de subiectele spirituale,
imposibilitatea de a-øi exercita voinfla øi de a face eforturi serioase, hotærâte
în vreo direcflie, sustragerea de sub influenfla Duhului Sfânt.

Nu pofli decât sæ fii impresionat atunci când citeøti pasaje din cærflile:
Un apel cætre mame, Îndrumarea copilului (secfliunea 16) øi Mærturii
(vol. 2, pag. 346-411, 468-471, 481). Ea menflioneazæ de foarte multe ori
cuvântul “minte”, ca øi cum mintea ar fi mult mai implicatæ în pæstrarea
nevinovæfliei, a puritæflii decât corpul. Ea era extrem de preocupatæ de felul
în care gândim: ce atitudini adoptæm, care sunt fanteziile pe care le hrænim
etc. Permitefli-mi sæ citesc câteva exemple: “Efectul nu este acelaøi asupra
oricærei minfli”, “corupând mintea”, “gândurile impure pot capta øi controla
imaginaflia, ele pot fascina mintea umanæ”, “primul pas în reformæ este sæ
ne purificæm imaginaflia”, “mintea ar trebui stimulatæ în direcflia cea bunæ”,
”mintea fireascæ gæseøte plæcere în contemplarea acelor scene care trezesc
pasiunile animalice”, “ele corup imaginaflia”. Ellen White continua prin
evidenflierea faptului cæ “abuzul asupra propriei persoane” are efecte
înspæimântætoare în anumite perioade din viaflæ. “Tinerii practicæ destul
de mult acest viciu færæ a-i simfli efectele negative pânæ la vârsta pubertæflii.
Dar ajunøi la aceastæ etapæ criticæ de dezvoltare, în momentul pæøirii spre
viafla de bærbat sau de femeie, natura îi face sæ devinæ conøtienfli de faptul
cæ legile ei au fost violate.”

Un alt grup sincer de creøtini este oarecum jenat de afirmafliile lui
Ellen White în legæturæ cu masturbarea øi lanseazæ ideea cæ nici un profet
nu este infailibil (lucru pe care ea singuræ l-a declarat). Ei cred cæ în acest
punct, Ellen White s-a înøelat (luându-se dupæ tiparul de gândire al epocii
în care træia). Pe de altæ parte, este posibil ca ea sæ-øi fi schimbat pærerea,
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deoarece, în ultimii ani de viaflæ, nu a mai scris nimic pe marginea acestui
subiect. Existæ persoane care susflin cæ Ellen White exagereazæ în descrierea
efectelor negative ale acestui tip de abuz, prin urmare, ei pun un mare
semn de întrebare în dreptul afirmafliilor ei. Dacæ tofli oamenii care se
masturbeazæ, ocazional sau regulat, ar suferi toate acele simptome descrise
de Ellen White, nu ar exista pe pæmânt suficiente persoane lipsite de acest
viciu, care sæ-i îngrijeascæ pe cei afectafli.

Este momentul sæ menflionæm cæ multe dintre afirmafliile fæcute de
Ellen White în domeniul sænætæflii au pærut nerealiste, exagerate pânæ când
øtiinfla le-a confirmat; de exemplu: cancerul este provocat de un virus,
este nesænætos sæ fumezi, sæ mænânci peste mæsuræ, sæ foloseøti prea multe
græsimi, zahær øi sare. De cele mai multe ori, ea nu înflelegea din punct de
vedere medical fenomenul descris; cu toate acestea, tot ce a scris a fost
confirmat. Sæ ne reamintim faptul cæ øtiinfla medicalæ este imperfectæ, în
oricare punct al istoriei ne-am plasa. Am descoperit aceasta eu însæmi!
Avem doar douæ variante: (1) Ellen White nu a øtiut despre ce vorbeøte
când a scris acele avertizæri sau (2) noi nu înflelegem ce spune ea. Personal,
am prea mare încredere în sfaturile pe care aceastæ femeie deosebitæ le dæ
pentru a crede prima variantæ. Sunt siguræ cæ cea de-a doua variantæ este
cea adeværatæ. Masturbarea nu poate fi fenomenul acela banal, pe care
majoritatea pare sæ-l accepte. Sunt multe puncte de vedere asupra cærora
trebuie sæ meditæm. Haidefli sæ abordæm problema, folosind conceptul
continuitæflii. Îmi imaginez aceastæ continuitate ca având într-o extremæ
simpla descærcare fizicæ, iar în cealaltæ extremæ obsesia patologicæ.
Undeva, între aceste douæ puncte, se gæseøte experienfla sexualæ complet
hedonisticæ, alimentatæ de o imaginaflie bogatæ, de stimuli emoflionali øi
sociali. Pe acest grafic întâlnim øi masturbarea inconøtientæ, nebuneascæ,
forflatæ, asociatæ cu singurætatea, izolarea øi repetarea freneticæ.

Are vreunul dintre noi suficientæ luminæ pentru a øti la care punct
din aceastæ continuitate s-a referit Ellen White atunci când øi-a scris
avertizærile? Desigur, multe autoritæfli medicale de renume declaræ cæ existæ
comportamente patologice într-o masturbare continuæ, repetitivæ, obsesivæ.
La aceasta sæ se fi referit Ellen White? Sau vorbea, oare, despre dependenfla
sexualæ (asemenea dependenflei de droguri)? Termenul pe care ea l-a folosit
– “abuzul asupra propriei persoane”– acoperæ o gamæ largæ de acfliuni.

Mai mult decât pæsæri øi albine
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Pærinflii sunt deseori îngrijorafli, øi pe bunæ dreptate, atunci când copiii
lor petrec prea mult timp øi depun prea multæ energie în jocul cu organele
genitale øi cu masturbarea. Ei trebuie sæ descopere cauza unor astfel de
preocupæri. Este copilul înspæimântat, îngrijorat, plictisit? Existæ certuri
øi tensiuni în familie, care îi transmit sentimentul cæ este respins? Este el
temætor øi agitat? Contribuie la apariflia acestor sentimente ostilitatea, lupta
fæfliøæ sau ascunsæ dintre pærinfli? Dacæ vefli decide sæ væ pedepsifli copilul
øi sæ-l facefli de ruøine, aceasta îl va determina mai hotærât sæ caute plæcerea
trupeascæ. Cel mai indicat este ca pærinflii sæ evalueze în mod cinstit
atmosfera din familie, presiunea la care este supus copilul øi sæ caute o
îmbunætæflire a relafliilor pærinte - pærinte øi pærinte - copil. Dragostea øi
acceptarea pot face minuni!

În încheierea acestui subiect, aø dori sæ-mi exprim ideea cæ idealul
lui Dumnezeu cu privire la sexualitatea noastræ este o experienflæ de pærtæøie
øi de unire într-un singur trup a soflului øi a sofliei. Sper ca øi dumneavoastræ
sæ væ fundamentafli pærerile în privinfla acestui subiect, folosind o metodæ
pe care eu am gæsi-o bunæ: studiu, reflexie øi rugæciune. Pentru acele
întrebæri la care Biblia nu ræspunde, iar Ellen White lasæ loc la interpretæri,
cred cæ este nepotrivit sæ dæm ræspunsuri dogmatice. Prin “dogmatic”
înfleleg luarea unei poziflii care nu admite vreo contrazicere. În calitate de
frafli øi surori, peregrini pe acest pæmânt, doritori de a ne apropia tot mai
mult de idealul pe care Dumnezeu Îl are pentru vieflile noastre, cred cæ cea
mai potrivitæ atitudine este una de dialog prietenesc, înflelept, pe marginea
acestei probleme spinoase.

Pærinflii creøtini interacflioneazæ cu copiii lor încæ din primele zile de
viaflæ, având posibilitatea sæ-i învefle ce înseamnæ o purtare de grijæ plinæ
de dragoste øi ce bucurie îfli poate aduce o îmbræfliøare. Ei au ocazia sæ-i
instruiascæ pe copii în ceea ce priveøte aspectele sexualitæflii, iar acest
lucru va fi un prilej de creøtere atât pentru pærinfli, cât øi pentru copii.

Aøadar, momentul în care un copilaø începe “sæ punæ întrebæri” nu
trebuie privit cu groazæ, ci cu bucurie: avefli ocazia sæ începefli un dialog
care va întæri relaflia pærinte-copil øi va contribui la îmbogæflirea sexualitæflii
copilului.
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Gânduri cu privire la luni de
miere mai fericite

Prima lunæ din viafla de cæsnicie este cunoscutæ sub numele de “luna
de miere”; ideea provine din credinfla cæ aceastæ primæ lunæ este øi cea
mai dulce din toatæ viafla conjugalæ. “Luna de miere” sugereazæ cæ orele
øi zilele ce urmeazæ imediat ceremoniei de cæsætorie sunt încærcate cu
dulceaflæ, sentimentalism, romantism øi speranfle frumoase. Câte aøteptæri
nu avem în aceastæ perioadæ de vis, care începe cu juræmintele solemne
ale cæsætoriei øi ia sfârøit în fafla realitæflii vieflii de zi cu zi.

Prima lunæ de familist era cândva alocatæ în întregime vacanflei, un
timp petrecut împreunæ numai de cei doi “porumbei” proaspæt cæsætorifli.
Øi era bine, cæci o lunæ întreagæ este de preferat câtorva zile petrecute în
grabæ, undeva între învælmæøeala øi stresul pregætirilor de nuntæ øi
întoarcerea la programul aglomerat din noua locuinflæ, vechiul serviciu
sau eterna øcoalæ.

Biblia sugereazæ ca acest timp sæ fie chiar mai lung: “Când un om va
fi însurat de curând sæ nu se ducæ la oaste øi sæ nu se punæ nici o sarcinæ
peste el (aceasta includea servicii publice sau afaceri); sæ fie scutit din
pricina familiei timp de un an øi sæ veseleascæ astfel pe nevasta pe care
øi-a luat-o” (Deuteronomul 24:5). Ce antidot excelent ar fi acesta pentru
acele cæsætorii care nu au începuturi glorioase!

În timp ce unele cupluri îøi amintesc cu plæcere de luna lor de miere,
altele cred cæ ar fi fost loc de mai bine, cæci fericirea conjugalæ din primele
zile este cu adeværat importantæ pentru familia nou-formatæ. Indiferent de
calitatea relafliei celor doi pe perioada logodnei, în luna de miere ei se vor
confrunta cu schimbæri majore. Cupluri care se cunosc “parflial” sunt
expuse acum în mod permanent la valorile, atitudinile øi ciudæfleniile de
comportament ale celuilalt, færæ a mai avea posibilitatea vreunui moment
de respiro. Chiar øi aceia care au respectat timpul tradiflional de prietenie
øi de logodnæ pânæ în cel mai mic amænunt, pot avea surpriza vieflii lor
atunci când petrecerea de nuntæ se va sfârøi. Frecuøurile vieflii de zi cu zi
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pot spulbera chiar øi cea mai rozæ fantezie. Interesant este faptul cæ nu
sunt ferifli de surpriza lunii de miere nici cei care au træit împreunæ înainte
de cæsætorie; noutatea constæ în diferenfla dintre vechea relaflie, caracterizatæ
de un grad mai mare de libertate øi angajamentul total pe care cei doi sofli
øi l-au asumat cu ocazia cæsætoriei. Din aceste motive, luna de miere este
momentul în care apar tot felul de neînflelegeri, de probleme.

Pânæ acum am discutat la modul general, de dragul unei introduceri
corecte în subiect. Sunt plictisitæ de anecdotele care se fac pe seama lunii
de miere, descrisæ exclusiv ca un maraton sexual øi nimic mai mult. Nu
trebuie sæ ignoræm faptul cæ în aceastæ perioadæ soflul øi soflia învaflæ sæ fie
una pe plan fizic, dar nu numai. Luna de miere oferæ ocazia unei adeværate
aventuri de explorare a partenerului tæu øi a felului în care væ potrivifli.
Referitor la aceastæ perioadæ, literatura disponibilæ pe piaflæ este invadatæ
cu cliøee ce ignoræ dorinfla mirelui øi a miresei dupæ o unire cât mai
desævârøitæ. Ele sunt nerealiste øi dæunætoare.

Deoarece aceastæ carte este destinatæ promoværii fericirii sexuale
conjugale, vom acorda atenflie øi perioadei de început a cæsætoriei, adicæ
lunii de miere. Fiecare membru al perechii nou-formate aduce cu sine un
set de probleme. Din punct de vedere al miresei, acestea sunt:

•  Teama cæ nu va reacfliona corespunzætor la felul în care soflul ei va
dori sæ facæ dragoste.

• Teama de a-øi dezveli corpul, atunci când nu are o pærere prea
bunæ despre sine.

• Teama de durere sau de disconfort.
• Teama cæ nu va fi la înælflimea aøteptærilor pe care le are soflul ei.

Øi mirele are propriile puncte de îngrijorare, cum ar fi:
• Ce pærere va avea mireasa despre corpul lui.
• Speræ cæ va fi suficient de viril.
• Tehnica lui de a face dragoste va fi oare ceea ce ea îøi doreøte?
• Tehnica lui de a face dragoste va fi oare ceea ce el visa?
• Va reuøi sæ atingæ anumite performanfle, pe care le-a auzit la prietenii

lui?
• Ejacularea prematuræ – dacæ asta i se va întâmpla øi ce va gândi

soflia lui.
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• Mai ræu, dacæ toatæ aceastæ îngrijorare îl va împiedica sæ aibæ o
erecflie bunæ?

Este imposibil de apreciat tensiunea emoflionalæ pe care aceste
îngrijoræri o genereazæ! Din dorinfla de a diminua mæcar o parte din stresul
lunii de miere, væ voi prezenta câteva sugestii; ordinea va fi exact aceeaøi
cu cea pe care o folosesc atunci când discut cu un cuplu care este pe
punctul de a se cæsætori.

1. Este bine sæ væ planificafli câteva întâlniri de consiliere premaritalæ,
fie în grup, fie în particular sau în ambele variante. Acestea vor contribui
la o mai bunæ înflelegere a partenerului dumneavoastræ, vor facilita discuflii
pe marginea aøteptærilor pe care le avefli de la viitoarea voastræ cæsnicie,
væ vor apropia emoflional unul de celælalt øi væ vor permite citirea
“agendelor secrete de vise”. Øedinfle de consiliere premaritalæ sunt oferite
de bisericæ, øcoalæ sau consilieri privafli.

2. Asigurafli-væ cæ cel puflin una dintre întâlniri va fi alocatæ discutærii
comportamentului sexual, a standardelor øi idealurilor pe care le avefli.
Surprizele din acest domeniu apærute în timpul lunii de miere pot fi
devastatoare.

3. Folosifli una dintre øedinfle pentru a dezbate scara de valori
spirituale. Faptul cæ aparflinefli aceleaøi biserici nu garanteazæ cæ avefli
concepflii similare despre stilul de viaflæ pe care dorifli sæ-l adoptafli, despre
importanfla consacrærii religioase øi despre aspectul spiritual al sexualitæflii.

4. Învæflafli anatomia øi fiziologia aparatului genital. Un organism
atât de desævârøit construit meritæ toatæ atenflia dumneavoastræ, aøa încât,
studiafli-l!

5. Facefli o vizitæ la doctor. Chiar dacæ este stânjenitoare, o examinare
fizicæ este necesaræ. De obicei, nu existæ probleme, dar nu øtii aceasta
decât dupæ un control. Spre exemplu, pufline femei prezintæ un himen
neperforat (færæ deschidere) sau un himen prea rezistent. Totuøi existæ
câteva cazuri, chiar øi în “epoca tampoanelor”! Atunci când afli cæ ai un
himen neperforat, în timpul lunii de miere, prin metoda încercærilor øi a
erorilor, te expui în mod inutil la efecte dæunætoare pentru  viitoarea ta
viaflæ sexualæ.

6. Gândifli-væ împreunæ la o metodæ de prevenire a sarcinii. În luna
de miere avefli nevoie sæ væ simflifli siguræ, nestânjenitæ øi bunæ cunoscætoare

Gânduri cu privire la luni de miere mai fericite
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a metodei de contracepflie folosite; unele metode necesitæ o atenflie în plus
pentru a fi eficiente în luna de miere. Este important ca viitoarea mireasæ
øi viitorul mire sæ hotærascæ împreunæ ce metodæ vor alege øi sæ înfleleagæ
punctul de vedere al celuilalt. Contracepflia nu este o responsabilitate a
sofliei, ci a cuplului.

7. Soflule, nu te græbi sæ-fli dezbraci mireasa! Poate cæ ea a petrecut
ore întregi cæutând acel neglijeu care sæ aibæ culoarea, stilul øi croiala
potrivitæ. Aceastæ achiziflie a însemnat pentru ea ceva deosebit, cu totul
diferit de cumpærarea unei banale pijamale. Ea este neræbdætoare sæ afle
dacæ îfli place, aøa încât, admir-o!

8.  Un alt sfat util pentru sofli: nu væ græbifli sæ væ demonstrafli virilitatea
chiar din prima noapte, nici chiar dintr-a doua. Øi sæ øtifli cæ nu glumesc!
Unele doamne mi-au mærturisit cæ printre cele mai dragi amintiri pe care
le au cu privire la soflii lor este felul în care øi-au petrecut primele nopfli
din luna de miere: proaspætul mire a venit cu ideea de a se relaxa øi a
dormi unul în braflele celuilalt, nimic mai mult. Propunerea a fost
binevenitæ, deoarece este greu sæ te relaxezi øi sæ “fii pe recepflie” brusc,
dupæ o lungæ perioadæ de stres: planuri de nuntæ, hotærâri de ultimæ clipæ,
urgenfle neprevæzute; toate acestea au consumat mult din energia fizicæ øi
emoflionalæ a celor doi miri. O astfel de sugestie nu a deteriorat imaginea
de “bærbat adeværat” al proaspætului sofl; din contræ, mireasa a fost
impresionatæ de siguranfla øi masculinitatea lui.

Înainte de a începe sæ-i compætimifli pe cei care aleg postura ginerelui
ræbdætor, permitefli-mi sæ væ spun cæ înøiøi soflii au mærturisit cât de bine
s-au simflit punând în practicæ acest sfat, atunci când øi mireasa a fost de
acord. Iatæ un subiect pe care ar trebui sæ-l discutafli înainte de nuntæ.
Întrebafli-væ unul pe celælalt: “Care sunt aøteptærile tale cu privire la noaptea
nunflii?” Este bine sæ flinefli cont de toate circumstanflele øi sæ ajungefli la
un consens în acest domeniu. (Vefli face sau nu sex din prima noapte?)
Scopul acestui dialog nu este stabilirea unui program rigid, ci instaurarea
unui sentiment de bine, cu posibilitatea de a-fli comunica preocuparea øi
grija faflæ de persoana iubitæ.

9. Luafli cu dumneavoastræ un tub cu unguent solubil în apæ. În faza
de excitaflie, lubrifierea poate sæ aparæ natural; dar tot atât de adeværat
este øi faptul cæ teama øi anxietatea pot întârzia sau diminua aceastæ
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secreflie. Unguentele pe bazæ de vaselinæ nu sunt indicate øi nici lofliunile
sau cremele de faflæ.

10. Poate cæ vefli dori sæ luafli cu dumneavoastræ o lumânare pentru
crearea unei atmosfere romantice; în acest caz, væ sfætuiesc sæ alegefli o
lumânare parfumatæ. O carte de poezii de dragoste este oricând binevenitæ;
ea poate fi un ajutor preflios într-o searæ dedicatæ declarafliilor de dragoste.
Bineînfleles cæ nu va putea lipsi Cântarea cântærilor, imnul iubirii dintre
Solomon øi mireasa sa. Toate acestea constituie un bun start pentru o
comunicare deschisæ pe tema sexualitæflii.

11. Informafli-væ din timp asupra “cistitei lunii de miere”, o afecfliune
des întâlnitæ. Ea afecteazæ miresele øi se manifestæ printr-o senzaflie de
urinare urgentæ. Orificiul uretrei este foarte aproape de orificiul vaginal,
astfel încât se poate întâmpla sæ se irite øi sæ se infecteze uøor. Tratamentul
constæ într-un consum sporit de apæ, bæi calde, care sæ calmeze zona iritatæ,
øi evitarea penetrærii vaginului timp de câteva zile (încercafli alte tehnici
de a face dragoste!). Dacæ aceste soluflii nu dau rezultat în 24 ore, ar trebui
sæ consultafli un doctor, care sæ væ prescrie un tratament medical.

12. Nu væ concentrafli pe realizarea unor performanfle sexuale; mult
mai importantæ este tatonarea, inspiraflia de moment. Acesta este un sfat
bun pentru întreaga viaflæ sexualæ a cuplului øi cu cât începefli sæ învæflafli
acest lucru mai devreme, cu atât mai bine. Nu existæ standarde pe care sæ
le atingefli! Niciodatæ sæ nu facefli din experienfla altuia flinte pentru propria
experienflæ din luna de miere. Nu suntefli obligat sæ dafli raportul nimænui
øi nici sæ ræspundefli unor întrebæri prea intime. Multe femei øi mulfli bærbafli
s-au simflit trædafli øi s-au necæjit atunci când au descoperit cæ partenerul
dezvæluise altora secretele experienflei lor sexuale din timpul lunii de miere.
Fie cæ au vorbit în glumæ, fie cæ au vorbit serios, rana a durut la fel de
mult. Dacæ vi se pun întrebæri pline de curiozitate sau de nesimflire,
stræduifli-væ sæ le ocolifli într-un mod politicos, dar categoric.

În general, este mult mai bine sæ væ alegefli o singuræ destinaflie pentru
petrecerea lunii de miere, decât sæ avefli un program aglomerat.
Împachetatul øi despachetatul, graba de a ajunge la timp în anumite locuri,
stresul întâlnirii cu noile rude pot risipi cu totul pacea de care mirii au
nevoie în scopul stabilirii unei intimitæfli depline øi a facilitærii unui bun
dialog sexual.

Gânduri cu privire la luni de miere mai fericite
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În concluzie, dacæ tânæra familie ar fline cont cæ luna de miere este
numai începutul vieflii în doi, poate cæ aøteptærile lor ar fi mai realiste.
Arta de a face dragoste, de a-fli intui partenerul, este o artæ pe care abia
începi s-o descoperi în primele sæptæmâni. Din acest punct de vedere, cei
doi pot spera cæ viafla de cæsnicie le va da ocazia sæ-øi dezvolte talentele øi
perspicacitatea în vederea unei mai bune contopiri, a unei uniri desævârøite.
Dumnezeu a creat cæsætoria pentru a fi o aventuræ de cursæ lungæ, o aventuræ
a iubirii, iar luna de miere este doar primul pas pe aceastæ cale.

Temple Gairdner, un mare misionar, nota aceste rânduri în propriul
jurnal, cu puflin timp înainte de cæsætoria sa. Meritæ sæ le citæm:

Pentru cæ vreau sæ fiu mai aproape de ea,
Te rog, apropie-mæ mai mult de Tine decât de ea!
Pentru cæ vreau sæ o cunosc mai bine pe ea,
Te rog, ajutæ-mæ sæ Te cunosc mai bine pe Tine decât pe ea!
Pentru cæ vreau sæ o iubesc cu dragostea desævârøitæ a unei inimi
desævârøite,
Te rog, fæ-mæ sæ Te iubesc pe Tine mai mult decât pe ea, mai mult
decât orice!
Doresc ca nimic sæ nu mæ despartæ de ea, de aceea,
Te rog, stai veønic între noi doi!
Doresc sæ fiu tot timpul lipit de ea, de aceea,
Te rog, învaflæ-ne farmecul timpului petrecut singuri, împreunæ cu
 Tine!
Øi când ne vom strânge în brafle,
Te rog, fæ ca îmbræfliøarea noastræ sæ fie în braflele Tale!



135

Prolog II

Øtiu cæ prologul ar trebui sæ fie o introducere, o prezentare
preliminaræ. Dicflionarul meu îmi spune cæ “prolog” este o prevestire a
unor evenimente importante. Îmi place aceastæ definiflie! Øi chiar dacæ
acest capitol este ultimul din carte, speranfla mea este cæ el va fi cu adeværat
un prolog pentru îmbogæflirea experienflei sexuale a soflilor øi a sofliilor de
azi øi de mâine.

Dacæ mi s-ar cere sæ concluzionez în trei cuvinte cele mai importante
elemente ale unei relaflii sexuale reuøite, acestea ar fi: comunicare,
intimitate, fidelitate; una deschide calea pentru cealaltæ. Cum am mai spus,
una dintre flintele acestei cærfli este sæ deschidæ liniile comunicærii pe tema
sexualitæflii între sofl øi soflie. Cred cæ este o idee bunæ sæ citifli împreunæ øi
sæ discutafli despre ce crede fiecare cu privire la subiectele expuse. A încerca
sæ ghiceøti ce crede øi ce simte celælalt cu privire la o anumitæ problemæ
este nu numai “neproductiv”, dar øi periculos. Juræmântul de cæsætorie nu
confline promisiunea cæ vefli fi în stare sæ citifli gândurile partenerului
voastre. A crede cæ eu pot sæ citesc gândurile sau cæ partenerul meu ar
trebui sæ øtie ce gândesc, înseamnæ sæ ignoræm complexitatea procesului
de gândire uman. Lumea ar fi prea banalæ, simplistæ øi haoticæ, dacæ tofli
am avea capacitatea de a ne citi gândurile øi de a ne cunoaøte intenfliile în
fiecare moment. Domnul Dumnezeu nu ne-a creat aøa!

A realiza o bunæ comunicare înseamnæ sæ învefli sæ asculfli în aceeaøi
mæsuræ în care doreøti sæ vorbeøti. În plus, avefli nevoie de o atitudine
deschisæ øi de o poziflie nondefensivæ (cel puflin în majoritatea cazurilor)
atunci când væ confruntafli cu idei øi cu sentimente diferite de ale
dumneavoastræ. Un sofl øi o soflie vor fi capabili sæ iniflieze un astfel de
dialog dacæ ei træiesc o poveste de dragoste pe care o hrænesc cu fapte øi
cu demonstraflii de tandrefle øi de preocupare reciprocæ. Ce bucurie
inexprimabilæ este sæ fii capabil sæ discufli cu partenerul tæu despre plæcerea
pe care Dumnezeu a hotærât-o asupra actului de unire sexualæ!

Atunci când eøti în stare sæ participi la un astfel de dialog deschis,
vei experimenta o intensificare a sentimentului de intimitate. În capitolul
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øase, am dezbætut conceptul intimitæflii din mai multe puncte de vedere.
Un cuplu care cunoaøte numai apropierea fizicæ, nu poate fi considerat ca
beneficiind de o relaflie intimæ. Intimitatea presupune o apropiere a
trupurilor øi a personalitæflilor celor doi. Ea este o ilustrare perfectæ a ideii
de “împreunæ”. Atunci când doi îndrægostifli sunt “împreunæ”, ei træiesc
într-un teritoriu privat, interzis celorlalfli (un teritoriu unic, caracteristic
perechilor cæsætorite). Emofliile tale vor fi în strânsæ dependenflæ de iubitul
tæu, pe mæsuræ ce înfloreøte un interes plin de iubire faflæ de ideile, valorile,
hotærârile øi flintele lui.

Aøadar, intimitatea sexualæ nu este rezervatæ exclusiv actului sexual.
Ea începe de la prima razæ de soare a dimineflii, cu o comunicare plinæ de
tandrefle øi de respect. Ea înfloreøte atunci când existæ un ritual de “la
revedere”, însoflit de îmbræfliøæri øi un cuvânt de ræmas-bun. Voi încerca
sæ væ redau pe scurt care sunt beneficiile existenflei unui ritual de dimineaflæ.
Un grup de cercetætori germani au fæcut o comunicare amuzantæ; ei au
descoperit cæ ”bærbaflii care îøi særutæ sofliile înainte de a pleca la lucru
prezintæ o stare de sænætate mai bunæ, træiesc mai mult øi câøtigæ mai bine.
Særutul de dimineaflæ nu este un særut obiønuit. El este særutul cu care
debuteazæ o nouæ zi, atât pentru sofl, cât øi pentru soflie. Pare sæ fie cel mai
important særut al unei zile.” Studiul menfliona cæ 87% dintre directorii
intervievafli îøi særutau sofliile în fiecare dimineaflæ. Dr. Albert Szabo afirma
cæ “soflii care-øi særutæ sofliile încep ziua cu o atitudine pozitivæ” (vezi
Lumea, 31 07 1977). Cu siguranflæ cæ øi sofliile au parte de o atitudine
pozitivæ, iar întreaga zi zboaræ mai repede în aøteptarea momentului
minunat al reîntâlnirii.

Chiar øi în cursul zilei putefli sæ væ împærtæøifli gândurile. Un telefon
dat de la serviciu atunci când este posibil, un bileflel plasat în pacheflelul
cu mâncare (sau pe colflul mesei pentru soflia care ræmâne acasæ) – toate
acestea pot comunica sentimente care vor contribui la accentuarea
intimitæflii dintre cei doi sofli. Pe mæsuræ ce orele zilei trec una dupæ alta,
gândul poate zbura cætre partenerul iubit; vefli încerca sæ flinefli minte o
glumæ bunæ pe care afli auzit-o øi pe care trebuie neapærat sæ i-o povestifli
sau îi vefli relata prin ce experienfle afli trecut în ziua respectivæ. Este la fel
de important sæ væ povestifli atât triumfurile, cât øi eøecurile zilnice. Unde
altundeva decât în sânul familiei afli putea sæ væ împærtæøifli cele mai tainice
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sentimente øi afli fi în drept sæ pretindefli înflelegere? Unde altundeva afli
putea fi întâmpinat cu spontaneitate, cu simpatie øi cu un zâmbet alinætor?

Întoarcerea acasæ, la fel ca øi despærflirea de dimineaflæ, poate transmite
un mesaj de iubire. Cum ar trebui sæ se salute cei doi? La modul
întâmplætor, ursuz sau indiferent? Poate cæ motivul pentru care anumite
cupluri încep sæ se “ræceascæ” are de-a face cu cantitatea de energie pe
care cei doi au investit-o în mariajul lor. O bunæ investiflie de timp este sæ
laøi lucrul pe care-l fæceai în momentul când partenerul tæu soseøte acasæ
(cel care vine primul poate fi atât soflul, cât øi soflia) øi sæ væ salutafli cu
entuziasm øi cælduræ. Câteva momente destinate unei îmbræfliøæri, unui
særut, unei priviri tandre, câteva cuvinte drægæstoase pot marca debutul
unei seri minunate împreunæ.

Aceste trei componente – o comunicare deschisæ, plinæ de înflelegere,
o intimitate plæcutæ, træitæ la toate nivelurile øi o fidelitate neabætutæ vor
contribui negreøit la înflorirea relafliei sexuale. Stæ la îndemâna oricærui
cuplu sæ transforme o relaflie sexualæ banalæ, obligatorie, într-o fericitæ
experienflæ de unire “într-un singur trup”.

Am început aceastæ carte cu relatarea faptului cæ Dumnezeu i-a
binecuvântat pe Adam øi pe Eva în grædina Eden. Aø dori sæ închei
subliniind urmætoarele idei: Dumnezeu poate øi azi sæ binecuvânteze orice
cæsnicie care Îl are în centru pe El, în care atât soflul, cât øi soflia au o
relaflie vie cu Mântuitorul lor. Prin dragostea pe care Dumnezeu ne-o
transmite, noi suntem fæcufli în stare sæ ne iubim unul pe celælalt, iar
viziunea noastræ cu privire la dragoste se poate lærgi. Cred cæ este corect
sæ spunem cæ numai în mæsura în care gustæm din dragostea lui Dumnezeu,
printr-o comuniune zilnicæ cu El, numai în mæsura în care înflelegem cât
de desævârøitæ, de eternæ øi de necondiflionatæ este aceastæ iubire, numai
în aceastæ mæsuræ vom fi capabili sæ ne apropiem de idealul pe care
Dumnezeu îl are pentru fiecare sofl øi soflie de pe pæmânt.

“Atunci când sexualitatea se exprimæ într-un mod ordonat,
responsabil, personal, cu credincioøie, atunci când dorinfla de a oferi este
mai puternicæ decât dorinfla de a poseda – ea este cu adeværat un simbol
potrivit pentru a desemna ‘acea unire misticæ ce are loc între Hristos øi
biserica Sa’ precum øi între credincios øi Creatorul sæu”. (W. Norman
Pittenger, Teologia creøtinæ despre sexualitate)

Prolog  //
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Aceastæ træsæturæ minunatæ, sexualitatea, pe care Dumnezeu a
desemnat-o pentru bærbat øi pentru femeie, se poate transforma într-o
plæcere sfântæ øi, în acelaøi timp, plinæ de bucurie. Încercafli sæ gândifli aøa.
Discutafli pe aceastæ temæ. Mulflumifli-I lui Dumnezeu pentru ea.
Bucurafli-væ împreunæ cu mirele øi cu mireasa care cântau:

Dis-de-dimineaflæ ne vom duce la vii
sæ vedem dacæ a înmugurit via,
dacæ s-a deschis floarea,
øi dacæ au înflorit rodiile.
Acolo îfli voi da dragostea mea!

(Cântarea cântærilor 7:12)
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Alte cærfli
la editura Zappy’s:

Venifli deoparte
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
168 pagini

La câfliva ani dupæ ce a scris despre mutarea familiei sale în sælbæticie,
în cartea Scæpare la Dumnezeu, Jim Hohnberger øi-a dat seama cæ are
mai multe de spus. Nenumærafli oameni care i-au citit cærflile øi au ascultat
relatærile lui øi-au pus întrebarea cum ar putea scæpa de rutina vieflii øi sæ
gæseascæ ceea ce a gæsit familia Hohnberger. Ca ræspuns, Jim a scris Venifli
deoparte – o carte care cheamæ la schimbarea inimii øi a flintei, mai mult
decât la o schimbare de adresæ.

Nu væ læsafli induøi în eroare. Venifli deoparte nu trateazæ despre
mântuirea prin viafla la flaræ. Mai degrabæ este o carte despre reordonarea
prioritæflilor øi despre reducerea volumului de muncæ, a stresului øi a grabei,
ca sæ intræm în legæturæ cu Dumnezeu øi cu familiile noastre, într-un mod
care sæ ne readucæ cu adeværat la viaflæ. Cartea are multe relatæri umoristice
øi istorisiri miøcætoare, care n-au fost cuprinse în lucrærile anterioare, cu
privire la încercærile øi necazurile pe care aceastæ familie le-a suportat
într-o viaflæ realæ în sælbæticie, ca sæ-øi asigure un stil de viaflæ pe care
credeau cæ Dumnezeu i-a chemat sæ o experimenteze.

Nu oricine este chemat sæ se retragæ în munfli ca sæ gæseascæ pe
Dumnezeu, însæ fiecare dintre noi, în felul nostru, trebuie sæ descopere
liniøtea prezenflei lui Dumnezeu. Dacæ dorifli din suflet lucrul acesta, afli
ajuns în locul potrivit.
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Scæpare la Dumnezeu
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
180 pagini

Aceastæ carte este mult mai mult decât o poveste foarte interesantæ.
Mult mai mult. Principiul lepædærii de sine te va inspira, øi va provoca
fiecare pærticicæ a fiinflei tale. Dar dacæ doreøti o viaflæ creøtinæ autenticæ
øi ca Dumnezeu sæ facæ ceva în viafla ta, atunci eøti gata pentru ceea ce
are de spus aceastæ carte.

Viaflæ din beløug
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
280 pagini

Un plan de 12 sæptæmâni pentru îmbunætæflirea celor mai importante
relaflii.

Cum sæ ai:
- o viaflæ puternicæ;
- o cæsnicie puternicæ;
- o familie puternicæ.

Evanghelia este despre oameni
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
104 pagini

Cum sæ-i tratæm pe ceilalfli, în special pe cei care sunt diferifli de noi.

Modul în care ne trateazæ Isus pe noi
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.Revoluflie la Vatican
Autor: Dr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. Kobialka
248 pagini

O carte de mare actualitate, captivantæ, øi færæ a avea un stil polemic
scoate la luminæ multe evenimente necunoscute ale bisericii catolice din
Evul Mediu pânæ în zilele noastre. Cum va aræta Biserica viitorului?
Sfârøitul plin de speranflæ al acestei cærfli ni-l va dezvælui.

Subiecte uimitoare
Foarte ræspândit în SUA acest ciclu de 27 studii biblice a fost conceput

de organizaflia creøtinæ Amazing Facts.
Acest ciclu este format din douæ seturi de 14 øi respectiv 13 broøuri

care dezvæluie într-un mod gradat frumuseflea øi bogæflia Sfintelor
Scripturi.

Fiecare broøuræ are 16 pagini, coperfli color øi imagini alb-negru la
interior. Sunt prezentate într-o formæ graficæ foarte atrægætoare.

“Biblia spune” este motto-ul care stæ la baza prezentærii fiecærui
subiect în parte. Modul explicit øi simplu în care sunt prezentate subiectele
fac din acestea un bun ghid în studiul Bibliei atât pentru cei care fac
primii paøi cât øi pentru cunoscætori.
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Ultimul tren
Autor: Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden
216 pagini

Ultimul tren - oferæ puncte de vedere noi, revelatoare (unele chiar
øocante) asupra problemelor cu care urmeazæ sæ ne confruntæm în zilele
ce vor veni. De fapt “trenul” este singurul lucru imaginar din aceastæ
carte care ne deschide ochii! Restul istorisirii este tot atât de adeværatæ cât
este viafla pe aceastæ planetæ. Ceea ce vefli citi în aceastæ carte va influenfla
viafla dumneavoastræ pentru totdeauna…

Trâmbifla dimineflii
Autor: Lewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. Walton
116 pagini

Scrisæ imediat dupæ evenimentele de la 11 septembrie 2001, cartea
face radiografia lumii contemporane în lumina profefliei biblice, a spiritului
profefliei øi a evenimentelor la care suntem cu toflii martori.

- Suntem dispuøi sæ acceptæm restrângerea libertæflilor civile øi
religioase?

- Existæ alternativæ la solufliile politico-religioase care sunt gata sæ fie
puse în aplicare?

- Rezolvæ acestea problemele lumii moderne?
Sunt numai câteva întrebæri alæturi de multe altele la care gæsim ræspuns

pe paginile cærflii

Pentru comenzi øi informaflii:
Editura Zappy’s

Tel. 0244 - 334 775      e-mail: zappys@spymac.com
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