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Masturbacja w �wietle katolickiego spojrzenia na ludzk¹ p³ciowo�æ

Masturbation in the Context of Catholic View on Human Sexuality

Zjawisko masturbacji, które – jak wynika z badañ i opinii seksuologów –

wcale nie jest �k³opotem� jedynie wieku dojrzewania, budzi wiele emocji i roz-
maitych opinii, szczególnie w�ród lekarzy, pedagogów, psychologów czy teolo-

gów. Niektórzy z nich ukazuj¹ masturbacjê jako normaln¹ praktykê, jeden ze
sposobów realizacji przez cz³owieka jego seksualno�ci, swego rodzaju �czynno�æ
higieniczn¹�. Inni widz¹ w niej powa¿ne nieuporz¹dkowanie i zdecydowanie

negatywnie oceniaj¹ autoerotyzm od strony moralnej, twierdz¹c, ¿e jest zagro¿e-
niem dla prawid³owego rozwoju osoby, poniewa¿ skupia j¹ na niej samej, a tym
samym nie pozwala mu otworzyæ siê na drugiego cz³owieka. Prowadzi do nie-
uporz¹dkowania wewnêtrznego i – jako czysto fizyczne roz³adowanie napiêcia
seksualnego dokonuj¹ce siê w oderwaniu od mi³o�ci i drugiej osoby – jest dowo-
dem ludzkiej niedojrza³o�ci.

Przypatrzmy siê zatem nieco dok³adniej zapowiedzianej w tytule artyku³u
kwestii. Na pocz¹tku omówimy przyczyny i uwarunkowania masturbacji, nastêp-
nie postaramy siê zobaczyæ ten problem w kontek�cie nauki Ko�cio³a o ludzkiej
p³ciowo�ci, by na koñcu podaæ kilka propozycji, które mog¹ pomóc osobom prag-
n¹cym zerwaæ z t¹ praktyk¹.

1. PRZYCZYNY I UWARUNKOWANIA MASTURBACJI

W okresie dojrzewania zjawisko masturbacji jest powszechne, obejmuje oko-
³o 92% ch³opców i 46% dziewcz¹t. Czynno�æ ta jest czêsto traktowana jako faza
przej�ciowa w rozwoju psychoseksualnym, ale nie obejmuje wszystkich m³odych
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ludzi. Prowadzone badania pokazuj¹, ¿e 11% mê¿czyzn i 32% kobiet masturbo-
wa³o siê z poczuciem winy, a tak¿e z przekonaniem o nienormalno�ci tej formy
realizowania swej seksualno�ci. Wiêkszo�æ ankietowanych obawia³a siê, ¿e takie
praktyki mog¹ zaburzyæ ich pó�niejsze ¿ycie seksualne, oraz twierdzi³a, i¿ ipsa-
cja sprzyja powstawaniu nerwic i ubytkowi energii seksualnej1. Niektórzy eks-
perci s¹dz¹, ¿e masturbacja jest �nadu¿ywaniem siebie� i �grzesznym zachowa-
niem�. Inni twierdz¹, ¿e jest skutecznym sposobem roz³adowywania napiêcia
seksualnego ludzi samotnych, a mê¿czy�nie ¿onatemu pomaga w okresie, gdy
jego ¿ona jest w ci¹¿y lub gdy praca zmusza go do przebywania przez d³ugi czas

poza domem2.

�ród³em zachowañ autoerotycznych mo¿e byæ wiele czynników, które rodz¹
napiêcia seksualne. Czêsto s¹ w�ród nich: izolacja emocjonalna, konflikty w ro-
dzinie, brak poczucia bezpieczeñstwa, brak relacji emocjonalnej z najbli¿szymi,
g³ównie z rodzicami, brak w³a�ciwej relacji do p³ci przeciwnej, poczucie mniej-
szej warto�ci, zbyt wielkie wymagania stawiane przez rodziców, stany depresyj-
ne lub lêkowe, niewiara we w³asne mo¿liwo�ci lub brak akceptacji samego

siebie3. Masturbacja pojawia siê ju¿ w okresie dzieciñstwa przed okresem doj-
rzewania, wystêpuje jednak przede wszystkim u dzieci, które ¿yj¹ w du¿ym na-
piêciu i stresie psychicznym. Zauwa¿ono, ¿e sprzyja jej tak¿e poczucie zagro¿e-
nia panuj¹ce w domu z powodu k³ótni i nieporozumieñ miêdzy rodzicami,
atmosfera emocjonalnej osch³o�ci oraz nieodpowiednie podej�cie rodziców do
dziecka: stawianie mu zbyt surowych czy wygórowanych wymagañ, czêsto prze-
rastaj¹cych jego mo¿liwo�ci psychiczne, a nawet fizyczne, znêcanie siê czy te¿
stosowanie przemocy fizycznej.

Autoerotyzm w takim przypadku mo¿e byæ prób¹ wyrwania siê ze smutnej
rzeczywisto�ci, z któr¹ m³ody cz³owiek nie mo¿e sobie poradziæ, i pe³ni wów-
czas funkcjê narkotyku. Mo¿e byæ równie¿ wyrazem pewnego rodzaju narcyzmu,
który ogranicza p³ciowo�æ do w³asnego cia³a4. Najczê�ciej �ród³em samogwa³tu
dzieci s¹ zaburzone relacje emocjonalne zarówno z doros³ymi, jak i z rówie�ni-
kami. Dziecko odkrywa wówczas masturbacjê zazwyczaj w sposób przypadko-
wy i s³u¿y mu ona do roz³adowywania napiêæ nie tyle seksualnych, ile raczej
emocjonalnych. Inn¹ przyczyn¹ uciekania siê do tej praktyki mo¿e byæ wprowa-
dzenie w ni¹ przez rówie�ników lub przez doros³ych. Nawet pojedyncze przy-
padki molestowania seksualnego dziecka przez osobê doros³¹ powoduj¹ jego
zainteresowanie zachowaniami seksualnymi, najczê�ciej w formie masturbacji5.

1 Por. Z. Lew-Starowicz (red.), Dojrzewaæ do mi³o�ci, Warszawa 1989, s. 66.
2 Por. T. La Haye, Wychowanie w rodzinie. Poradnik dla rodziców, Lublin 1994, s. 98-105.
3 Por. A. Zwoliñski, Seksualno�æ w relacjach spo³ecznych, Kraków 2006, s. 342.
4 Por. J. Troska, Moralno�æ ¿ycia p³ciowego, ma³¿eñskiego i rodzinnego, Poznañ 1994, s. 28.
5 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, Kraków 2004, s. 239.
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Najczêstszym motywem masturbacji, o czym mówi¹ równie¿ psycholodzy
chrze�cijañscy, nie jest hedonistyczne podej�cie m³odych ludzi do ¿ycia, lecz
g³êbsze problemy pozaseksualne. M³ody cz³owiek czêsto nie akceptuje tego po-
stêpowania. Doznaje nawet g³êbokiego poczucia winy, lêku i wstydu, ale nie
umie sobie poradziæ z napiêciem seksualnym, jakie odczuwa. Niedojrza³o�æ za-
chowañ autoerotycznych polega na zbytniej koncentracji na w³asnych dozna-
niach, zaniedbaniu g³êbszych relacji z innymi i braku otwarto�ci na ich proble-
my. Masturbacja mo¿e byæ równie¿ prób¹ rozwi¹zania jakiego� problemu,

niekoniecznie zwi¹zanego z seksem, np. nie�mia³o�ci i braku odwagi w nawi¹-
zywaniu relacji z dziewczyn¹. Uciekanie siê wówczas do tego rodzaju zachowañ
niczego jednak nie rozwi¹zuje – nie�mia³o�æ siê pog³êbia, a nawyk masturbacji
utrwala. Poniewa¿ cz³owiek ma sk³onno�æ do przywi¹zywania siê do tego, co
³atwe i wygodne, masturbacja mo¿e staæ siê dla niego nawet swoistym �stylem�
¿ycia6.

Wielu m³odych ludzi nie akceptuje masturbacji, ale uprawia j¹ w celu zmniej-
szenia w³asnego napiêcia seksualnego, gdy¿ nie potrafi sobie z nim radziæ w inny
sposób7. Takim zachowaniom czêsto towarzyszy g³êbokie poczucie winy, lêk
i wstyd8. Zachowania autoerotyczne wynikaj¹ z koncentracji na sobie, lêku wobec
innych, niezdolno�ci liczenia siê z racjami i pragnieniami drugiej osoby w relacji
emocjonalnej. S¹ te¿ oznak¹ niedojrza³ego stosunku do samego siebie, co czêsto
objawia siê kompleksem ni¿szo�ci, a tak¿e posiadaniem niezdrowych ambicji, któ-
re sprawiaj¹, ¿e ludzie nie umiej¹ cieszyæ siê do koñca z ¿adnych osi¹gniêæ. Cz³o-
wiek taki ¿yje w ci¹g³ym wewnêtrznym rozdarciu pomiêdzy poni¿aniem siebie
i brakiem poczucia w³asnej godno�ci a d¹¿eniem do �nieosi¹galnego� sukcesu. Ro-
dzi to napiêcia psychiczne, które s¹ �ród³em napiêæ seksualnych9.

Bardzo czêsto cz³owiek uzale¿niony, to kto� odepchniêty i nieakceptowany
przez swoich rodziców, kto�, komu nie okazano wystarczaj¹co du¿o pozytyw-
nych uczuæ. Cz³owiek, który jest od czego� uzale¿niony, w tym tak¿e od mastur-
bacji, czêsto traktuje tê czynno�æ jako jedyn¹ chwilê przyjemno�ci, zamiennik
i namiastkê nieuzyskanego w ¿yciu uczucia i ciep³a. Równocze�nie jednak czê-
sto zdaje sobie sprawê, ¿e masturbacja nie rozwi¹zuje jego problemów, gdy¿ po-
mimo jej uprawiania nadal czuje siê samotny i smutny10.

Chc¹c ustosunkowaæ siê do istniej¹cych kontrowersji i podj¹æ próbê oceny
zjawiska masturbacji, odwo³amy siê do nauki Ko�cio³a o ludzkiej p³ciowo�ci.

6 A. Zwoliñski, Seksualno�æ w relacjach spo³ecznych, Kraków 2006, s. 347-348.
7 Por. A. Marcol, Etyka ¿ycia seksualnego, Opole 1998, s. 152.
8 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, Kraków 2004, s. 242-243.
9 Por. ten¿e, Wychowanie do czysto�ci i celibatu kap³añskiego, Kraków-Z¹bki 2000, s. 237-

-239.
10 Por. www.otwarteserca.w.interia.pl/onanizm.html/ [dostêp 22.04.2007].
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Zgodnie z ni¹ cz³owiek stworzony jest do mi³o�ci i do tego, aby tworzyæ wspól-
notê z drugim cz³owiekiem. Masturbacja natomiast jest aktem indywidualnym
skierowanym ku sobie samemu i nie zak³ada otwarcia siê na drugiego cz³o-
wieka.

2. MASTURBACJA W KONTEK�CIE ANTROPOLOGII PERSONALISTYCZNEJ

Z punktu widzenia nauk biologicznych cz³owiek jest czê�ci¹ przyrody. Wie-
le ³¹czy go ze �wiatem fauny, jednak cz³owiek w porównaniu z organizmem
zwierzêcym jest wyj¹tkowy. �wiadczy o tym chocia¿by wyprostowana sylwet-
ka, niezwyk³y system równowagi, zdolno�æ ruchowa koñczyn i specyficzna ja-
ko�æ popêdów, które odczuwa. Wa¿ne jest jednak nie tylko dopasowanie biolo-
giczne, ale przede wszystkim otwarto�æ na niedostêpny dla zwierz¹t �wiat ducha,
kultury, sztuki i moralno�ci. Czynnik duchowy decyduje o podmiotowo�ci cz³o-
wieka, o tym, ¿e nie da siê go sprowadziæ do poziomu rzeczy, do struktury sk³ad-
ników materialnych, si³ biologicznych czy napiêæ psychicznych. Cz³owiek
uczestniczy w procesach duchowych. Rozum i wola pozwalaj¹ mu usamodziel-
niæ siê i stawiaj¹ go ponad �wiatem zmys³ów i materii11.

Seksualno�æ cz³owieka jest darem samego Boga, który Stwórca uzna³ za
dzie³o �bardzo dobre�. W Ksiêdze Rodzaju czytamy: „Stworzy³ wiêc Bóg cz³o-
wieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewia-
stê. Po czym Bóg im b³ogos³awi³, mówi¹c do nich: B¹d�cie p³odni i rozmna¿aj-
cie siê, aby�cie zaludnili ziemiê [�] A Bóg widzia³, ¿e wszystko, co uczyni³, by³o
bardzo dobre” (Rdz 1,27 � 28.31). Zgodnie wiêc z zamiarem Stwórcy seksual-
no�æ, jako konstytutywny element bycia osob¹, jest bardzo dobra. Nie ma w niej
nic negatywnego, co nale¿a³oby z góry potêpiaæ, jest zamierzona przez Boga,
dlatego nie mo¿emy traktowaæ jej jako �sprawy brzydkiej, brudnej i nieczystej�.
Musi byæ ona przyjêta jako dar.

Seksualizm cz³owieka tym ró¿ni siê od zwierzêcego, ¿e nie jest tylko �lepym
instynktem, ale dziêki anga¿owaniu rozumu mo¿emy mieæ nad nim kontrolê.
Cz³owiek osobi�cie, a tak¿e z pomoc¹ innych kszta³tuje swoj¹ postawê wobec
seksualno�ci. Seksualizmem rz¹dz¹ tak¿e pewne prawa zapisane w cz³owieku. S¹
to prawa Bo¿e wpisane g³êboko w osobê ludzk¹, a ich przestrzeganie gwarantuje
wewnêtrzn¹ harmoniê i szczê�cie cz³owieka. Ich odrzucenie godzi w samego
cz³owieka. Mimo ¿e to, co Bóg stworzy³, jest ze swej natury �bardzo dobre�,
cz³owiek mo¿e to wykorzystaæ dobrze lub �le12.

11 Por. P. Góralczyk, Wychowawcza etyka seksualna, Z¹bki 2000, s. 51.
12 Por. J. Augustyn, Mi³o�æ w ¿yciu ludzkim, �Duchowo�æ Ignacjañska� 2 (1992), s. 30-32.
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Ka¿dy cz³owiek wezwany jest do pielêgnowania swej seksualno�ci i rozwi-
jania jej dla dobra w³asnego i innych. Seksualno�ci cz³owiek nie otrzymuje
w dojrza³ej i gotowej postaci. Jest to dar, który jest równocze�nie naszym zada-
niem. Cz³owiek musi nauczyæ siê patrzeæ na swoj¹ seksualno�æ w sposób pozy-
tywny. Jednak czêsto postrzegamy seksualno�æ jako sferê nieczyst¹, jako co� �za-
kazanego�. Wielu z nas jest przekonanych, ¿e Bóg sprzeciwia siê czerpaniu przez
cz³owieka rado�ci z korzystania ze swej seksualno�ci, st¹d czêsto prze¿ywaj¹ j¹
z ciê¿kim poczuciem winy13.

Seksualno�æ jest naturaln¹ funkcj¹, tak jak jedzenie, picie i oddychanie. Jed-
nak dziêki ³¹czno�ci ze sfer¹ ducha nie ogranicza siê jedynie do fizjologii, lecz
w akcie stwórczym zosta³a przekszta³cona w zasadniczy sposób. Popêd seksual-
ny jest przenikniêty elementem psychicznym i duchowym. Odrzucenie go nie
by³oby jedynie powrotem do pierwotnej zwierzêcej natury cz³owieka, ale okale-
czeniem ludzkiej natury14.

Seksualno�æ cz³owieka zajmuje szczególne miejsce w strukturze osoby i ró¿-
ni siê od innych instynktów, które charakteryzuje brak g³êbi i wiêkszego znacze-
nia. Wszystko za�, co odnosi siê do sfery seksualnej, ma g³êbiê i przez to ró¿ni
siê od innych ludzkich instynktów i pragnieñ. W sferze seksualnej cia³o i dusza
wchodz¹ w wyj¹tkowy kontakt. Choæ seksualno�æ dotyczy tego, co cielesne, to
jednak poprzez cia³o g³êboko wnika w duchow¹ sferê cz³owieka.

Seksualno�æ � mêsko�æ lub kobieco�æ � charakteryzuje i okre�la wszystkie i ka¿dy
z osobna ze sk³adników substancjalnej jedno�ci cielesno-duchowej, któr¹ nazywamy
mê¿czyzn¹ lub kobiet¹. Dlatego wszystkie wymiary duchowe cz³owieka przesi¹kniê-
te s¹ tym wymiarem, a sam ten wymiar przesycony jest duchowo�ci¹15.

Prze¿ycia seksualne dotykaj¹ zawsze z wielk¹ si³¹ wnêtrza cz³owieka, przez
co maj¹ szczególnego rodzaju g³êbiê, jakiej s¹ pozbawione g³ód, sen i inne prag-
nienia cielesne. Seks, w odró¿nieniu od instynktów, ma zupe³nie inny wp³yw na
nasze ¿ycie. Jego pe³en tajemnicy charakter wp³ywa równie¿ na nasze ¿ycie psy-
chiczne16. P³ciowo�æ cz³owieka wskutek powi¹zania ze sfer¹ psychiczn¹ ró¿ni siê
znacznie od innych popêdów. U cz³owieka jest ona nierozerwalnie z³¹czona
przede wszystkim z mi³o�ci¹ i choæ ró¿ni siê od seksualno�ci zwierzêcej, to jed-

13 Por. ten¿e, Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kszta³towaniu w³asnej seksu-
alno�ci, Kraków 1999, s. 15-16.

14 Por. S. Rosik, Wychowanie sumienia wiernych w zakresie etyki seksualnej, w: W krêgu
chrze�cijañskiego orêdzia moralnego, red. M. Biskup, T. Reroñ, Wroc³aw 2000, s. 160-161.

15 A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrze�cijañskie. Podrêcznik teologii ma³¿eñstwa i rodziny, Kra-

ków 2002, s. 30.
16 Por. A. Bohdanowicz, Cia³o i seksualno�æ, jako jêzyk mi³o�ci. Refleksje o naturze mi³o�ci

ma³¿eñskiej na podstawie my�li fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda, „Colloquia Theolo-

gica Adalbertina”, Systematica IV, 2 (2001), s. 97-98.
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nak nie jest wolna od podstawowych i w³a�ciwych jej zadañ: przekazywania ¿y-
cia i zachowywania gatunku. P³odno�æ jest wiêc jedn¹ z funkcji ludzkiej seksu-
alno�ci. To dziêki seksualno�ci powsta³y ró¿ne arcydzie³a kultury �wiatowej,
a tak¿e dziêki niej nastêpowa³ postêp duchowy ludzko�ci. Mo¿emy zatem stwier-
dziæ, ¿e seksualno�æ jest wielkim darem, ale równie¿ wielkim zadaniem stoj¹cym
przed cz³owiekiem, gdy¿ dotyka sfery moralnej. Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka,

wyznaczy³ mu szlachetny cel rozmna¿ania siê. Jednak przez niepos³uszeñstwo
cz³owieka Bogu od czasu grzechu pierworodnego opanowanie popêdu seksual-
nego staje siê mo¿liwe jedynie, gdy cz³owiek jest gotów do praktykowania pewnej
ascezy. Pomocna w tym bêdzie z pewno�ci¹ wiara, która poucza nas, ¿e cz³owiek
zosta³ odkupiony, dlatego ponad jego po¿¹dliwo�ci¹ stoi mi³o�æ nadprzyrodzo-
na. Obejmuje ona ca³ego cz³owieka, w tym tak¿e jego p³ciowo�æ, któr¹ uszla-
chetnia i któr¹ kieruje. Owa mi³o�æ wyzwala u grzesznego cz³owieka potrzebê
pow�ci¹gliwo�ci i czysto�ci. Równocze�nie przekszta³ca i uszlachetnia mi³o�æ
p³ciow¹ cz³owieka, uzdalniaj¹c go do ma³¿eñstwa17.

Seksualno�æ kryje w sobie okre�lone znaczenie, gdy¿ wskazuje na bycie
mê¿czyzn¹ lub kobiet¹. Jej istot¹ jest otwarcie siê na drugiego cz³owieka. Seksu-
alno�æ jest miejscem wyj�cia i otwarcia siê na mi³o�æ, umo¿liwiaj¹cym przyjmo-
wanie i dawanie siebie. Obejmuje równie¿ zdolno�æ otwarcia siê kobiety na mê¿-
czyznê i mê¿czyzny na kobietê. Ta �dwubiegunowo�æ � rozró¿nienie p³ciowe �
wskazuje na wzajemn¹ komplementarno�æ i jest ukierunkowana na komunikacjê
miêdzyosobow¹, to znaczy na odczuwanie, wyra¿anie i prze¿ywanie mi³o�ci
ludzkiej�18. Dziêki p³ciowo�ci cz³owiek mo¿e wyra¿aæ, a mi³o�æ erotyczna jest
tylko jednym ze sposobów tego, swoj¹ jedno�æ z ukochanym cz³owiekiem. Re-
alizuje siê ona tak¿e na p³aszczyznach: intelektualnej, uczuciowej i duchowej, na
których dokonuje siê dawanie i przyjmowanie mi³o�ci. Seksualno�æ powinna byæ
rozumiana jako bogactwo, które pozwala cz³owiekowi wyj�æ nie tylko do dru-
giego cz³owieka, ale tak¿e do Boga. Powinna umo¿liwiaæ najg³êbsze spotkanie
z drugim cz³owiekiem, a tak¿e byæ �ród³em rado�ci. �Dynamika seksualna uzdal-
nia nas do wychodzenia z w³asnej izolacji i otwierania siê na drug¹ osobê. Jest to
dynamika ukierunkowana na miêdzyosobow¹ komunikacjê�19. P³ciowo�æ wywie-
ra wp³yw na wszystkie sfery osoby ludzkiej. Dotyczy ona szczególnie uczucio-
wo�ci, zdolno�ci do mi³o�ci oraz prokreacji i � w sposób ogólniejszy � umiejêt-
no�ci nawi¹zywania wiêzów komunii z drugim cz³owiekiem20. Cia³o cz³owieka
jest miejscem �objawiania siê osób�. Poprzez ró¿nego rodzaju gesty, s³owa, spoj-
rzenia, poprzez wyraz twarzy cz³owiek odkrywa siê przed drugim cz³owiekiem.

17 Por. S. Rosik, Wychowanie, s. 161-162.
18 A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo, s. 32.
19 W. Fija³kowski, K. Neugebauer, A. Stelmaszczyk, Nowe spojrzenie na erotyzm cz³owieka.

Dar jedno�ci, Warszawa 1988, s. 7.
20 Por. KKK 2332.
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Aktywno�æ w sferze erotycznej staje siê najbardziej anga¿uj¹cym sposobem wza-
jemnego objawiania siê sobie i poznania siê mê¿czyzny i kobiety, �ród³em ich
nowego ¿ycia21.

Pierwotne poczucie samotno�ci cz³owieka, które ujawni³o siê po akcie stwór-
czym, doprowadzi³o do wytworzenia siê w nim potrzeby kontaktu z istot¹ sobie
podobn¹ i zbudowania z ni¹ relacji, która w konsekwencji mog³aby prowadziæ
do �cis³ej �komunii osób�. Komunii tej cz³owiek nie móg³ stworzyæ z ¿adn¹ inn¹
istot¹. Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo, a istotnym elemen-
tem planu Bo¿ego wzglêdem cz³owieka jest tworzenie przez mê¿czyznê i kobie-
tê komunii osób. Cz³owiek staje siê odzwierciedleniem Boga nie tylko w samot-
no�ci, ale w akcie komunii. Jest wszak¿e obrazem, w którym odzwierciedla siê
nie tylko samotno�æ panuj¹cej nad �wiatem Osoby, ale niezg³êbiona, istotowo
Boska Komunia Osób22.

Bóg jest mi³o�ci¹ i w samym sobie prze¿ywa tajemnicê osobowej komunii mi³o�ci.
Stwarzaj¹c cz³owieka na swój obraz, [�] Bóg wpisuje w cz³owieczeñstwo mê¿czy-
zny i kobiety powo³anie, a wiêc zdolno�æ i odpowiedzialno�æ za mi³o�æ i wspólnotê.
Mi³o�æ jest zatem podstawowym i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej23.

Osoba jest wiêc powo³ana do pewnego rodzaju mi³o�ci wy¿szej, do mi³o�ci,
przyja�ni i oddania siê w takim stopniu, aby uznaæ i mi³owaæ drug¹ osobê dla
niej samej, a nie jedynie do po¿¹dania, które traktuje drug¹ osobê jak przedmiot.
Jest to mi³o�æ zdolna do po�wiêceñ i wielkoduszno�ci na podobieñstwo Bo¿ej
mi³o�ci, pragnie dobra drugiego cz³owieka i docenia je, poniewa¿ uznaje go za
godnego mi³o�ci i szacunku. Ka¿dy cz³owiek powo³any jest do mi³o�ci drugiej
osoby, a tak¿e Boga, gdy¿ to uwalnia go od egoizmu.

Cz³owiek w swojej jedno�ci cielesno-duchowej jest powo³any do mi³o�ci
i sk³adania daru z siebie. P³ciowo�æ ludzka pozwala ujawniæ konkretn¹ zdolno�æ
mi³owania, jak¹ Bóg wpisa³ w mê¿czyznê i w kobietê.

P³ciowo�æ jest podstawowym wspó³czynnikiem osobowo�ci, jednym ze sposobów jej
istnienia, ujawniania, porozumienia z innymi, odczuwania, wyra¿ania i prze¿ywania
mi³o�ci ludzkiej24. P³ciowo�æ okre�la mê¿czyznê i kobietê nie tylko w p³aszczy�nie
fizycznej, ale tak¿e psychicznej i duchowej, znacz¹c ka¿de z nich odmiennym wyra-
zem. Taka ró¿norodno�æ, zwi¹zana z dope³nianiem siê wzajemnym obu p³ci, w pe³ni
odpowiada Bo¿emu zamys³owi wed³ug powo³ania, do którego ka¿dy jest wezwany25.

21 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, s. 16-18.
22 Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Chrystus odwo³uje siê do �pocz¹t-

ku�. O Jana Paw³a II teologii cia³a, red. T. Styczeñ, Lublin 2001, s. 39-40.
23 FC 11.
24 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludz-

kiej mi³o�ci, Rzym 1983, n. 4.
25 Tam¿e, n. 5.
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Relacja miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ to wzajemne otwieranie siê na siebie,
a tak¿e na innych. W³a�nie poprzez p³ciowo�æ cz³owiek jest w stanie otworzyæ
siê na drugiego i wyraziæ swoj¹ mi³o�æ. Relacja ta ze swej istoty jest relacj¹ mi-
³o�ci. „P³ciowo�æ winna byæ ukierunkowana, podniesiona i zintegrowana przez
mi³o�æ, która jedyna czyni tê p³ciowo�æ prawdziwie ludzk¹”26.

Tak pojmowana mi³o�æ staje siê dla cz³owieka �ród³em ubogacenia samego
siebie i pozwala wzrastaæ mu jako osobie. Brak ukierunkowania p³ciowo�ci na
prawdziw¹ mi³o�æ prowadzi do przedmiotowego traktowania drugiej osoby. Ko-
bieta czêsto staje siê dla mê¿czyzny jedynie obiektem po¿¹dania i wykorzysta-
nia, a ewentualne dzieci, które mog¹ byæ poczête w akcie seksualnym, s¹ trakto-
wane jak problem27. Po¿¹dliwo�æ utrudnia stawanie siê darem w relacji z drugim
cz³owiekiem. Czysto fizyczne podej�cie do seksualno�ci umniejsza piêkno, które
ma cia³o ludzkie w swej mêsko�ci lub kobieco�ci. Cia³o zostaje wówczas ograni-
czone do obiektu po¿¹dania i staje siê �terenem przyw³aszczenia� drugiego cz³o-
wieka. Po¿¹dliwo�æ ze swej natury nie jednoczy, ale prowadzi do zaborczo�ci.
Uk³ad obdarowania zmienia siê w uk³ad przyw³aszczenia28.

„Cz³owiek jako duch uciele�niony, czyli dusza, która siê wyra¿a poprzez cia-
³o, i cia³o formowane przez nie�miertelnego ducha, powo³any jest do mi³o�ci
w tej w³a�nie swojej zjednoczonej ca³o�ci. Mi³o�æ obejmuje równie¿ cia³o ludzkie,
a cia³o uczestniczy w mi³o�ci duchowej”29. Cz³owiek to cia³o i duch, zarówno

w naturze, jak i w dzia³aniu. Bez cielesno�ci nie mo¿na zrozumieæ cz³owieka i je-
go istnienia na ziemi. Oderwanie cz³owieka od cielesno�ci by³oby równoznaczne
z oderwaniem od niego istotnej czê�ci jego samego. Tak jak nie istnieje cz³owiek
poza swoj¹ p³ciowo�ci¹, tak nie istnieje cz³owiek poza swoj¹ cielesno�ci¹30.

Sens ludzkiej cielesno�ci najdobitniej ods³ania nam Jezus Chrystus. Przyjmu-
j¹c ludzkie cia³o, sta³ siê dla nas widzialn¹ mi³o�ci¹ niewidzialnego Boga. W ten
sposób wcielenie Syna Bo¿ego odkry³o przed nami tajemnicê ludzkiego cia³a.
Bóg obdarzy³ nas cielesno�ci¹, aby�my tak jak Jego Syn, dziêki cia³u mogli wy-
ra¿aæ mi³o�æ, by�my tak jak Chrystus mogli kochaæ mi³o�ci¹ widzialn¹, czyli
wcielon¹. W ¿adnej innej religii nie ma takiego szacunku dla ludzkiego cia³a jak
w chrze�cijañstwie, które g³osi �wiatu tê niezwyk³¹ nowinê, ¿e �Bóg sta³ siê Cia-
³em�. Dlatego ka¿dy chrze�cijanin powinien odkryæ, ¿e wyrazem dojrza³ego prze-
¿ywania w³asnej cielesno�ci jest nie tylko zaspokajanie swych popêdów i potrzeb
fizjologicznych, ale dojrza³e i odpowiedzialne wyra¿anie ludzkiej mi³o�ci.

26 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze, n. 6.
27 Por. LP, n. 10-11.
28 Por. Jan Pawe³ II, Audiencja generalna (23 lipca 1980), „L’Osservatore Romano” (wyd.

polskie), 7(1980), s. 6.
29 FC 11.
30 Por. M. Dziewiecki, Cielesno�æ, p³ciowo�æ, seksualno�æ, Kielce 2000, s. 14.
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Fakt, ¿e �Bóg sta³ siê Cia³em�, jest nie tylko potwierdzeniem Bo¿ej mi³o�ci
do ludzi, ale jest najdoskonalsz¹ szko³¹ postawy cz³owieka wobec w³asnej ciele-
sno�ci. Syn Bo¿y prawdziwie sta³ siê cz³owiekiem, aby fizycznie przybli¿yæ siê
do nas, patrzeæ na nas, aby prze¿ywaæ wraz z nami nasze rado�ci i smutki, aby
wyra¿aæ swoj¹ mi³o�æ wobec nas, a¿ do cielesnej �mierci w³¹cznie, która jest
potwierdzeniem Jego najwy¿szego zainteresowania ka¿dym z nas. W tajemnicy
Wcielenia Bóg ukazuje nam, ¿e ludzka mi³o�æ potrzebuje cielesno�ci. Nie mo¿e
ograniczaæ siê jedynie do duchowych pragnieñ lub emocjonalnych poruszeñ. Je-
¿eli nie jest wyra¿ana przez s³u¿enie drugiej osobie konkretnym dzia³aniem, zdro-
wiem i czasem, to jest jedynie iluzj¹ i utopi¹. Taka odciele�niona mi³o�æ stanie
siê wówczas niezauwa¿alna. Gdyby�my zostali pozbawieni naszego ludzkiego
cia³a, wówczas straciliby�my mo¿liwo�æ okazywania mi³o�ci. Najbardziej wy-
mownym jej rodzajem jest mi³o�æ Chrystusa, który dla naszego zbawienia ofia-
rowa³ swoje Cia³o i przela³ za nas swoj¹ Krew. Jego mi³o�æ jest nadal aktualna,
poniewa¿ pozosta³ z nami obecny w Eucharystii, aby do koñca �wiata karmiæ nas
swoim Cia³em31.

Mi³o�æ prze¿ywana w ma³¿eñstwie realizuje siê miêdzy mê¿czyzn¹ i kobie-
t¹, którzy siê ca³kowicie sobie oddaj¹. Zgodnie ze swoj¹ mêsko�ci¹ i kobieco�ci¹
buduj¹ komuniê osób, której Bóg chcia³ po to, aby rodzi³o siê i rozwija³o ludzkie
¿ycie. Poprzez p³ciowo�æ i seksualno�æ wypowiada siê w cz³owieku ca³a sfera
uczuciowa i egzystencjalna. Przez stosunek seksualny kobieta i mê¿czyzna mog¹
dzieliæ ze sob¹ ¿ycie w sposób najbardziej intymny. Nale¿y rozumieæ, ¿e p³cio-
wo�æ w cz³owieku jest sk³onno�ci¹ do tworzenia zwi¹zków uczuciowych z inny-
mi lud�mi o charakterze dynamicznym. „Naturalny kierunek popêdu seksualne-
go wskazuje na cz³owieka drugiej p³ci, a nie na sam¹ tylko «drug¹ p³eæ», [�]
popêd wiêc zwraca siê ku cz³owiekowi”32. W³a�nie dlatego, ¿e uczuciowy aspekt
p³ciowo�ci ukierunkowany jest na cz³owieka drugiej p³ci, pojawia siê mo¿liwo�æ
prze¿ycia jedynej i niepowtarzalnej mi³o�ci. St¹d te¿ istota ludzkiej p³ciowo�ci
daleko przekracza fizyczne zjednoczenie seksualne kobiety i mê¿czyzny. Sama
fizyczna aktywno�æ seksualna nie stanowi nigdy kryterium dojrza³ej seksualno-
�ci, wrêcz przeciwnie, mo¿e �wiadczyæ o jej braku.

P³ciowo�æ obok wymiaru uczuciowego ma równie¿ wymiar egzystencjalny.
Cz³owiek nie tylko wychodzi poprzez ni¹ poza swoj¹ wewnêtrzno�æ, ale tak¿e
szuka wiêzi uczuciowej z innymi lud�mi. Tak¿e poprzez ni¹ ma moc i chêæ prze-
kazania daru ¿ycia kolejnej osobie. Niektórzy staraj¹ siê umniejszyæ znaczenie
prokreacyjne wymiaru p³ciowo�ci, spychaj¹c go jedynie do wymiaru uczuciowej
wiêzi miêdzyludzkiej33. Jednak p³ciowo�æ jest zawsze zwrócona na p³odno�æ.

31 Por. M. Dziewiecki, Cielesno�æ, s. 20-22.
32 Por. K. Wojty³a, Mi³o�æ i odpowiedzialno�æ, Lublin 1982, s. 48.
33 Por. P. Góralczyk, Realne spojrzenie na moralno�æ seksualn¹, w: W krêgu chrze�cijañskie-

go orêdzia moralnego, red. M. Biskup, T. Reroñ, Wroc³aw 2000, s. 472-474.
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Rozró¿nienie cz³owieka na mê¿czyznê i kobietê jest ukierunkowane na prokre-
acjê. Zjednoczeniu mê¿czyzny i kobiety �ci�le odpowiada b³ogos³awieñstwo
p³odno�ci (Rdz 2,28). Cz³owiek zosta³ stworzony na podobieñstwo i obraz Boga.
Obraz ten wyra¿a siê przez wspólnotê osób, która urzeczywistnia siê za spraw¹
jedno�ci cia³a. Otwarcie wiêc na p³odno�æ jest jednym z warunków, które pozwa-
laj¹ objawiæ pe³en obraz Bo¿y w cz³owieku. W przeciwnym razie wzajemna re-
lacja nie mo¿e wyra¿aæ wspólnoty miêdzyosobowej34. Prokreacyjny aspekt p³cio-
wo�ci to nie tylko zjawisko czysto biologiczne. Jest on �ci�le zwi¹zany
z istnieniem cz³owieka jako osoby. Powo³ana do ¿ycia osoba stanowi �obraz�
swoich rodziców i tak jak oni jest obrazem ¿ywego Boga.

Pod wp³ywem psychicznego popêdu mi³osnego cz³owiek chce byæ w pe³ni
kochany i poprzez mi³o�æ chce oddaæ siê drugiemu. Równocze�nie spodziewa siê
otrzymaæ od drugiej osoby to, co najintymniejsze, gdy¿ sam chce ofiarowaæ to,
co w nim najcenniejsze. Cz³owiek potrzebuje wzajemnej mi³o�ci, aby zaspokoiæ
tkwi¹c¹ w nim potrzebê bliskiego kontaktu z drug¹ osob¹, zarówno w wymiarze
cielesnym, jak i psychicznym. Nie ulega wiêc w¹tpliwo�ci, ¿e w kontaktach oso-
bowych mi³o�æ jest wa¿niejsza ni¿ popêd p³ciowy. Do�wiadczenie seksualne
prze¿ywane w oderwaniu od mi³o�ci do drugiej osoby lub niepodporz¹dkowane
temu uczuciu staje siê wy³¹cznie cielesnym aktem seksualnym35.

Z takiego obrazu ludzkiej p³ciowo�ci wynika do�æ jednoznacznie, ¿e akty
masturbacji w sposób istotny odbiegaj¹ od wewnêtrznej celowo�ci wpisanej
w naturê naszej seksualno�ci. Prawda i znaczenie ludzkiej p³ciowo�ci s¹ o wiele
bogatsze i przekraczaj¹ wy³¹czne zaspokojenie napiêcia seksualnego czy chêæ
prze¿ycia chwili rozkoszy seksualnej. Tego rodzaju zachowañ seksualnych nie
mo¿na jednak oceniaæ w oderwaniu od szerszego kontekstu. Masturbacji nie na-
le¿y oceniaæ bez odniesienia siê do opartej na rozumie i Objawieniu antropolo-
gii. Niestety, autoerotyzm, tak¿e w odniesieniu do osób doros³ych, mo¿e mieæ
znamiona na³ogu, czyli utrwalonego sposobu zachowania. Rodzi to potrzebê
przyj�cia takim osobom z pomoc¹ poprzez zaproponowanie okre�lonych dzia³añ
terapeutycznych.

3.  POMOC I TERAPIA

Jak widzimy, nie³atwo jest wskazaæ jednoznacznie przyczyny masturbacji.
Do�wiadczenie pokazuje, ¿e u pewnych osób tego rodzaju praktyka przed³u¿a siê
tylko dlatego, poniewa¿ dana osoba nie otrzyma³a odpowiedniej pomocy. Poczu-
cie winy i lêk, jakie czêsto towarzysz¹ masturbacji, i poni¿anie samego siebie

34 Por. A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo, s. 33.
35 Por. P. Góralczyk, Realne spojrzenie, s. 472-474.
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z pewno�ci¹ nie przyczyniaj¹ siê do pozytywnego rozwi¹zania problemu, a wrêcz
go pog³êbiaj¹. Dlatego konieczne jest przede wszystkim oddramatyzowanie tego
problemu. Chodzi o to, aby zajmowaæ siê nie tyle samym problemem masturba-
cji, ile raczej pozaseksualnymi przyczynami tego zjawiska. Skoncentrowanie siê
na samym problemie masturbacji w celu szybkiego przezwyciê¿enia go sprawia,
¿e nie tylko on siê nie zmniejsza, ale siê wrêcz utrwala. Aby pomóc m³odemu
cz³owiekowi, nale¿y najpierw zwalczaæ przyczyny, a dopiero pó�niej samo zja-
wisko.

Z wychowawczego punktu widzenia trzeba mieæ �wiadomo�æ, ¿e masturbacja i inne
formy autoerotyzmu s¹ objawami o wiele g³êbszych problemów, powoduj¹cych na-
piêcia seksualne, które wychowanek próbuje roz³adowaæ, uciekaj¹c do takiego zacho-
wania. Wynika z tego konieczno�æ ukierunkowania oddzia³ywañ pedagogicznych
bardziej na przyczyny ni¿ bezpo�rednie zwalczanie tego zjawiska36.

Pierwszym krokiem, jaki nale¿a³oby podj¹æ, jest dzia³anie zmierzaj¹ce do ob-
ni¿enia napiêæ emocjonalnych i psychicznych, które s¹ zazwyczaj g³ównym �ró-
d³em napiêæ seksualnych. St¹d te¿, aby pomóc nastolatkowi uporaæ siê z proble-
mem masturbacji, nale¿y najpierw pomóc mu zdefiniowaæ jego w³asne zasadnicze
problemy ¿yciowe, które s¹ przyczyn¹ zachowañ autoerotycznych. Zwykle, gdy
uda siê je rozwi¹zaæ, cz³owiek zaczyna do�wiadczaæ wyra�nego spadku napiêæ
emocjonalnych, czemu towarzyszy wyra�ny spadek napiêæ seksualnych. Czêsto na
zmniejszenie napiêæ emocjonalnych dobrze wp³ywa kontakt uczuciowy z p³ci¹
przeciwn¹. Pod wp³ywem uczuæ znikaj¹ g³êbsze stany napiêcia i stresy.

Niektórzy w czasie zakochania zaprzestaj¹ czasowo lub na sta³e masturbacji,
ale jest to reakcja bardzo indywidualna, a nie regu³a. Problem masturbacji po-
wraca jednak czêsto, gdy zakochanie mija i ponownie narastaj¹ napiêcia i stresy
emocjonalne37. Napiêcie psychiczne mo¿e byæ równie¿ z³agodzone lub nawet
usuniête przez odpowiedni¹ higienê psychiczn¹. Podstawowe znaczenie odgry-
wa tu sen, bezwzglêdnie konieczny dla zachowania sprawno�ci uk³adu nerwo-
wego, a wiêc i sprawno�ci funkcjonowania naszego organizmu. Niedostatek snu
znacznie zwiêksza napiêcie psychiczne. Tak¿e ruch fizyczny zmniejsza napiêcie
psychoruchowe i u³atwia samoopanowanie seksualne. Dlatego zaleca siê m³odym
ludziom systematyczny trening sportowy, marsz lub jogging. Doskona³e s¹ tak¿e
sporty wodne takie, jak: p³ywanie, wio�larstwo i ¿eglarstwo.

Opanowanie ¿ywio³u i zaprzyja�nienie siê z nim wzmacnia odporno�æ cz³o-
wieka i pozwala na osi¹gniêcie równowagi psychicznej. Równie¿ przyjazne kon-
takty z lud�mi, bogate ¿ycie towarzyskie, przebywanie w�ród przyjació³, rados-

36 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludz-
kiej mi³o�ci, Rzym 1983, n. 99.

37 Por. J. Augustyn, Integracja, s. 243-244.
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na zabawa, rozwijanie w³asnych zainteresowañ � to wszystko sprzyja odprê¿e-
niu psychicznemu. Warto te¿ zwróciæ uwagê na dobry wp³yw kontaktu z przyro-
d¹, a tak¿e na wielkie znaczenie pracy fizycznej.

Z poczucia mniejszej warto�ci mo¿na wyj�æ tylko przez otwarcie siê na in-
nych38. Ci¹g³y lêk, poczucie winy, zniechêcenie, poni¿anie siebie, niewiara we
w³asne si³y czyni¹ o wiele wiêksze spustoszenie w emocjonalno�ci m³odego cz³o-
wieka ni¿ same praktyki autoerotyczne. M³ody cz³owiek uwik³any w na³óg ma-
sturbacji powinien odwróciæ uwagê od problematyki seksualnej i zaj¹æ siê inny-
mi aktywno�ciami ¿yciowymi, a przede wszystkim w³¹czaæ siê w spo³eczno�æ,
otwieraæ na innych, zainteresowaæ siê nimi. Wszystko to u³atwi mu uwolnienie
siê od autoerotyzmu i pomo¿e rozwin¹æ w³a�ciw¹, dojrza³¹ emocjonalno�æ.

Wielu m³odych ludzi bardzo bole�nie i dramatycznie prze¿ywa problem ma-
sturbacji. Czêsto pozostaj¹ bezradni wobec niego. Wielk¹ pomoc w tej kwestii
mog¹ okazaæ im wychowawcy lub kap³ani, których zadaniem w takiej sytuacji
jest przywrócenie m³odemu cz³owiekowi wiary i szacunku dla samego siebie.
Wa¿nym zadaniem jest tak¿e zwrócenie uwagi na inne sfery ¿ycia m³odego cz³o-
wieka. Pomo¿e to mu odzyskaæ wiarê w mo¿liwo�æ uporania siê z problemem,
w mo¿liwo�æ nawi¹zywania g³êbokich relacji z innymi poprzez otwarcie siê na
drugiego cz³owieka. Równocze�nie pomo¿e to pokonaæ koncentracjê na sobie sa-
mym i swoich potrzebach. Niedojrza³o�æ zachowañ autoerotycznych polega w³a�-
nie na skupieniu siê na w³asnych doznaniach. Aby ukszta³towaæ w sobie dojrza³¹
postawê seksualn¹, trzeba wyeliminowaæ koncentracjê na sobie i swoich dozna-
niach seksualnych, co pozwala w dalszej perspektywie otworzyæ siê na innych.
Integracja seksualna domaga siê wprzêgniêcia energii seksualnej w s³u¿bê mi³o-
�ci i dawania ¿ycia39. Dlatego walka z na³ogiem, jakim jest masturbacja, powin-
na byæ przede wszystkim przezwyciê¿eniem w³asnego egocentryzmu. Nale¿y
uczyæ siê rado�ci z ka¿dego drobnego sukcesu w tej walce, który wp³ywa na
postawê ostateczn¹. Nale¿y te¿ unikaæ obaw o to, czy sobie poradzê w chwili
s³abo�ci i czy w ogóle uda mi siê z tego na³ogu wyzwoliæ. S¹ to lêki egocen-
tryczne, które skupiaj¹ cz³owieka na nim samym, zamykaj¹c mu przez to drogê
do tworzenia g³êbszych relacji z innymi lud�mi40.

W konkretnych sytuacjach nale¿y zachêcaæ osoby uzale¿nione do solidnej
pracy, nauki, pomocy innym, sportu, fizycznego wysi³ku41 (pomocne bêd¹ np.
czêste treningi, intensywne æwiczenia gimnastyczne, si³ownia, biegi, p³ywanie,

38 Por. K. Meissner, B. Suszka, Twoja przysz³o�æ. O ¿yciu, rodzinie, ma³¿eñstwie, p³ciowo�ci,
mi³o�ci. Rozmowy z ch³opakiem, Poznañ 2001, s. 109-111.

39 Por. J. Augustyn, Integracja, s. 244-247.
40 Por. J.S., Czy onanizm jest grzechem?, „W drodze” 8 (1980), s. 109.
41 Por. M. Piotrowski, W jaki sposób mo¿esz wyzwoliæ siê z uzale¿nienia seksualnego?, �Mi-

³ujcie siê�, wydanie specjalne, Poznañ [b. r.], s. 41.
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a dla osób uzdolnionych artystycznie rozwijanie w³asnych zainteresowañ). My-
�lenie o sukcesie i d¹¿enie do niego, a tak¿e walka o ten sukces i o bycie lep-
szym, sta³a praca nad rozwojem intelektualnym i fizycznym, a tak¿e kszta³towa-
nie silnej woli z pewno�ci¹ pomog¹ w przezwyciê¿aniu na³ogu. Ka¿dy dzieñ bez
masturbacji bêdzie postrzegany jako sukces i zwyciêstwo na drodze do bycia pa-
nem siebie.

Cz³owiek uwik³any w ten na³óg powinien przebywaæ czêsto w towarzystwie
osób, które lubi i które wywieraj¹ na niego pozytywny wp³yw. Osoby wierz¹ce
powinny zwiêkszyæ czêstotliwo�æ praktyk religijnych, spowiadaæ siê, modliæ,
uczestniczyæ w Eucharystii i koncentrowaæ siê na rozwoju duchowym. Osoby
skryte, zamkniête w sobie i wstydliwe powinny pracowaæ nad sob¹, aby otwo-
rzyæ siê przed drug¹ osob¹ i zwierzaæ siê z w³asnych problemów. Rodzice po-
winni du¿o rozmawiaæ ze swoimi dzieæmi, nawi¹zywaæ z nimi otwarte i szczere
stosunki przyjacielskie. Równocze�nie powinni ograniczyæ karcenie, krzyk, za-
straszanie lub dominacjê, ale przede wszystkim byæ przyjacielem dla dziecka42.

G³ównym zadaniem wychowawcy jest pomoc wychowankowi, by w pracy
nad sob¹ kierowa³ siê pozytywn¹ motywacj¹. Warto wskazaæ m³odemu cz³owie-
kowi, ¿e nie chodzi o to, by rezygnowa³ z masturbacji pod wp³ywem lêku przed
win¹ czy kar¹, ale g³ównie z troski o w³asny rozwój psychospo³eczny. Wa¿ne jest
równie¿ zachêcanie go do rozwijania zainteresowañ i szukania �róde³ g³êbokiej
rado�ci (masturbacja jest czêsto g³ównym �ród³em rado�ci dla ludzi cierpi¹cych
i nieszczê�liwych)43. M³ody cz³owiek nie powinien skupiaæ siê tylko i wy³¹cznie
na tym problemie, ale powinien zaakceptowaæ samego siebie, jak równie¿ to, ¿e
nie jest jeszcze w pe³ni dojrza³y. Nale¿y u�wiadomiæ mu, ¿e nie osi¹gn¹³ jeszcze
wystarczaj¹cej kontroli, dlatego cia³o nie zawsze poddaje siê jego woli, i ¿e osi¹-
gniêcie owej samokontroli to czêsto d³ugotrwa³y proces.

Istot¹ wychodzenia z na³ogu jest wzrost wewnêtrzny, czyli wzmocnienie si³
duchowych. Dziêki temu wszystkie rodzaje si³ w cz³owieku, w tym równie¿ ener-
gia seksualna, stopniowo zostan¹ zrównowa¿one i zharmonizowane44. Nie zawsze
jednak pomocne okazuje siê oddzia³ywanie moralne. Przypadki tzw. autoeroty-
zmu patologicznego, bêd¹cego wynikiem wyniszczenia organizmu i os³abienia
systemu nerwowego, wymagaj¹ leczenia klinicznego. Podobnej konsultacji po-
trzebuj¹ stany obsesyjne zwi¹zane z autoerotyzmem, utrwalaj¹ce kompleksy ni¿-
szo�ci konkretnych osób, niepokoje, stany lêkowe, natrêtne my�li i skrupu³y,
a tak¿e pog³êbiaj¹ce siê uczucie bezsilno�ci i przekonanie o niemo¿liwo�ci prze-
zwyciê¿enia w³asnej s³abo�ci45.

42 Por. www.otwarteserca.w.interia.pl/onanizm.html/ �ci¹gn¹³em [dostêp 22.04.2007].
43 Por. M. Dziewiecki, Cielesno�æ, s. 130.
44 Por. S. S³awiñski, Dojrzewaæ do mi³o�ci, Warszawa 1990, s. 122-123.
45 Por. A. Zwoliñski, Seksualno�æ, s. 349.
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M³odzi ludzie dotkniêci na³ogiem masturbacji czêsto walcz¹ z ni¹ bezsku-
tecznie, co ich zniechêca do podejmowania nowych wysi³ków, które mog³yby
przynajmniej os³abiæ si³ê na³ogu. Kiedy jednak w walce ze s³abo�ci¹ ponosz¹
klêskê, nie powinni upadaæ na duchu, a traktowaæ ow¹ s³abo�æ jak chorobê lub
ranê, któr¹ nie od razu da siê zaleczyæ. Rana ta mo¿e kiedy� sama siê zagoiæ,
a ³agodziæ j¹ mo¿na przez otwarcie siê ku ludziom w aktach prawdziwej i bezin-
teresownej mi³o�ci46. Jednak po d³u¿szej przerwie problem mo¿e powróciæ na
nowo. W takich chwilach nie nale¿y popadaæ w panikê i ulegaæ zniechêceniu.
Ka¿d¹ przerwê w masturbacji warto przyj¹æ jako mo¿liwo�æ pokonania tego zja-
wiska w sposób definitywny. Aby pokonaæ masturbacjê, m³ody cz³owiek powi-
nien odzyskaæ wiarê we w³asne si³y, w mo¿liwo�æ nawi¹zania g³êbokich relacji
z bli�nimi, otworzyæ siê na nich i pokonaæ koncentracjê na sobie i swoich po-
trzebach47.

ABSTRACT

Masturbation is still a controversial issue among researchers. The author shows that modern
psychology, pedagogy and other disciplines dealing with the human being try to perceive
masturbation in a wider, anthropological context. Therefore, moral assessment of masturbation has
to based on a comprehensive approach to the human being, because only in such a perspective one
can form justifiable judgments on such delicate matters.

Key words
human sexuality, masturbation, anthropology, moral assessment of masturbation,

masturbation as an addiction, therapy offered to masturbation addicts

46 Por. S. Olejnik, Teologia moralna ¿ycia spo³ecznego, W³oc³awek 2000, s. 229.
47 Por. J. Augustyn, Wychowanie do czysto�ci i celibatu kap³añskiego, Kraków-Z¹bki 2000,

s. 236-238.


