KATOLIK - Katolik

Wygenerowano: 4 December, 2021, 20:13

Przyczyny Homoseksualizmu
Autor: sylka1989 - 02/27/2011 11:43

_____________________________________

2. Przyczyny homoseksualizmu

Spośród wielu przyczyn powstawania tendencji homoseksualnych należy wymienić następujące
:

Zdarza się, że w okresie dojrzewania chłopiec jest wyśmiewany i odrzucany przez rówieśników z
powodu słabej sprawności fizycznej. W wyniku czego pojawia się u niego uczucie niższości, samotności
i smutku. W konsekwencji prowadzi to do braku akceptacji swojego ciała i słabego poczucia męskości.
Tęsknota za byciem docenionym i akceptowanym przez rówieśników i równocześnie gniew na siebie i
niechęć do własnego ciała, które uważa za mało atrakcyjne i niemęskie, może przerodzić się w silny
pociąg emocjonalny do osób tej samej płci. U wielu tak poranionych duchowo młodych ludzi, pragnienia
seksualne w stosunku do wysportowanych kolegów, zaczynają się pojawiać już w 6 lub 7 klasie. W
miarę upływu lat może przerodzić się to w obsesyjny pociąg do silnych, dobrze wysportowanych
mężczyzn.

Jedną z częstych przyczyn kształtowania się pragnień homoseksualnych jest nieufność wobec osób
odmiennej płci, która rodzi się na skutek zranień zadanych przez jednego z rodziców, który swoim
egocentryzmem uzależniał dziecko od siebie, był nadopiekuńczy, manipulujący, nieobecny. Brak
aprobaty, ciepła, pochwały, czułości i bliskości fizycznej ze strony ojca, może spowodować u dziecka
bardzo poważne zranienia, wewnętrzną pustkę, określaną jako &quot;głód ojca&quot;. Bywa, że młodzi
ludzie zaczynają szukać pociechy w ramionach innego mężczyzny. W ten sposób może zrodzić się
pociąg homoseksualny. Im wcześniej nastąpiło porzucenie przez ojca, tym prawdopodobieństwo
pojawienia się pokus homoseksualnych jest większe. Zdarza się również, że ostre traktowanie przez
starszych braci może przyczynić się do pojawienia się pragnień homoseksualnych.
Badania dorosłych mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych wykazują, że w powstaniu ich
zaburzenia większą rolę odegrało odrzucenie przez kolegów, aniżeli niewłaściwy stosunek do ojca. U
kobiet najczęstszymi zranieniami, które sprzyjają rodzeniu się zachowań homoseksualnych, jest brak
miłości i akceptacji matki oraz bolesne doświadczenia z ojcem lub innymi mężczyznami.

U niektórych ludzi homoseksualizm zrodził się z silnego buntu przeciwko kulturze judeochrześcijańskiej,
rodzicom, Bogu. Ich zachowania homoseksualne są odreagowaniem gniewu i charakteryzują osoby,
których jeden z rodziców był wyjątkowo surowym egocentrykiem stosującym przemoc fizyczną. Jednym
z czynników skłaniającym do homoseksualizmu jest egocentryzm, oraz pragnienie nieograniczonego i
bez żadnych zobowiązań doświadczania seksualnej przyjemności.
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Zdarza się, że w dzieciństwie ktoś zostanie zgwałcony lub wykorzystany seksualnie przez ludzi
dorosłych i na dodatek cieszących się autorytetem. Jest to ogromna krzywda wyrządzona dziecku.
Efektem tego zranienia może być rzeczywiste przejęcie tendencji homoseksualnych, albo
znienawidzenie siebie i błędne przekonanie, że się jest homoseksualistą.

Można nabawić się tendencji homoseksualnych własnej winy na skutek oglądania pornografii i
rozwiązłego stylu życia. Homoseksualizm jest więc najczęściej niezawinionym, ale bardzo poważnym
zaburzeniem psychicznym i emocjonalnym. Dlatego konieczna jest terapia.
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Skąd bierze sie homoseksualizm

Aby zrozumieć że Homoseksualizm jest chorobą i chcąc potem ją leczyć, trzeba najpierw zwerifikować
i zbadać źródło by móc je zwalczyć które doprowadza do skutków tej choroby
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Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii stwierdza: &quot;homoseksualizm ma
uwarunkowania w nieprawidłowym rozwoju osobowości, przy czym czynniki środowiska
odgrywają tu zasadniczą rolę.&quot; (Leksykon Psychiatrii, Warszawa 1993, s 198)

Gen homoseksualizmu Pojawiają się czasem informacje o wykryciu genu
specyficznego dla homoseksualizmu. Dotychczas jednak nie ma ostatecznego
2/5

KATOLIK - Katolik

Wygenerowano: 4 December, 2021, 20:13

potwierdzenia takich wyników. Badania nie dostarzają dowodów i nawet sami
utorzy tego nie twierdzą. Najbardziej chyba znane to dwie prace - Hamera i
LaVay'a. Liczni badacze przeczą doniersieniom. &quot;Krytyczna analiza wskazuje, że
7
danych popierających biologiczną teorię brak&quot; (Byne i Parsons:), &quot;W żadnej pracowni
nie potwierdzono ustaleń Hamera&quot; (Crewdson), &quot;Ustalenia LeVaya czekają jeszcze na
potwierdzenie przez innego badacza. Natomiast jeżeli chodzi o ustalenia Hamera jedno
studium już dało przeciwne wyniki niż jego&quot; (Horgan).

prof. Lew-Starowicz Uznany przez środowisko homoseksualistów seksuolog
twierdzi: &quot;jezeli nawet ludzie uznaja specyfike zaburzeń seksualnych, jakimi sa
dewiacje, to zakładaja, że są one nieuleczalne, wrodzone i nic tu nie mozna pomoc poza
konieczna izolacja od społeczenstwa. Ludzie oczytani w dziełach psychoanalityków,
wiedzą, śe w kazdym czlowieku istnieje sklonnosc do dewiacji, a jej ujawnienie to sprawa
okolicznosci, wychowania, zdarzen.&quot;. Profesor w 1995 roku stwierdził, że szanse na
wyleczenie z homoseksualizmu są, choć nie są one za wysokie.

Możliwe przyczyny
Spis przyczyn które wpływają na zainteresowanie skłonnościami
homoseksualnymi jest długi. Najczęściej badacze podają następujące:
** Słaby związek z wrogim, dalekim, gwałtownym lub alkoholicznym ojcem
** Nadopiekuńczość, zbyt wiele oczekująca matka wobec syna
** Matka emocjonalnie niedostępna dla córki
** Problemy z idntyfikacją płci u rodziców
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** Brak zabaw związanych z &quot;bijatyką&quot; u chłopców, niechęć do sportów
** Odrzucanie przez rówieśników tej samej płci
** Brak koordynacji &quot;ręki i oka&quot; i w konsekwencji dokuczanie przez kolegów
(u chłopców)
** Wykorzystanie seksualne lub gwałt
** Fobia społeczna lub ekstremalna nieśmiałość
** Utrata rodzica z powodu śmierci lub rozwodu
** Oddzielenie od rodzica w krytycznym okresie rozwojowym
(za Katolickiem Stowarzyszeniem Lekarzy USA)
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2. Przyczyny homoseksualizmu

Spośród wielu przyczyn powstawania tendencji homoseksualnych należy wymienić
następujące:

Zdarza się, że w okresie dojrzewania chłopiec jest wyśmiewany i odrzucany przez rówieśników z
powodu słabej sprawności fizycznej. W wyniku czego pojawia się u niego uczucie niższości,
samotności i smutku. W konsekwencji prowadzi to do braku akceptacji swojego ciała i słabego
poczucia męskości. Tęsknota za byciem docenionym i akceptowanym przez rówieśników i
równocześnie gniew na siebie i niechęć do własnego ciała, które uważa za mało atrakcyjne i
niemęskie, może przerodzić się w silny pociąg emocjonalny do osób tej samej płci. U wielu tak
poranionych duchowo młodych ludzi, pragnienia seksualne w stosunku do wysportowanych
kolegów, zaczynają się pojawiać już w 6 lub 7 klasie. W miarę upływu lat może przerodzić się to w
obsesyjny pociąg do silnych, dobrze wysportowanych mężczyzn.

Jedną z częstych przyczyn kształtowania się pragnień homoseksualnych jest nieufność wobec
osób odmiennej płci, która rodzi się na skutek zranień zadanych przez jednego z rodziców, który
swoim egocentryzmem uzależniał dziecko od siebie, był nadopiekuńczy, manipulujący,
nieobecny. Brak aprobaty, ciepła, pochwały, czułości i bliskości fizycznej ze strony ojca, może
spowodować u dziecka bardzo poważne zranienia, wewnętrzną pustkę, określaną jako
&quot;głód ojca&quot;. Bywa, że młodzi ludzie zaczynają szukać pociechy w ramionach innego
mężczyzny. W ten sposób może zrodzić się pociąg homoseksualny. Im wcześniej nastąpiło
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porzucenie przez ojca, tym prawdopodobieństwo pojawienia się pokus homoseksualnych jest
większe. Zdarza się również, że ostre traktowanie przez starszych braci może przyczynić się do
pojawienia się pragnień homoseksualnych.

Badania dorosłych mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych wykazują, że w powstaniu ich
zaburzenia większą rolę odegrało odrzucenie przez kolegów, aniżeli niewłaściwy stosunek do
ojca. U kobiet najczęstszymi zranieniami, które sprzyjają rodzeniu się zachowań
homoseksualnych, jest brak miłości i akceptacji matki oraz bolesne doświadczenia z ojcem lub
innymi mężczyznami.

U niektórych ludzi homoseksualizm zrodził się z silnego buntu przeciwko kulturze
judeochrześcijańskiej, rodzicom, Bogu. Ich zachowania homoseksualne są odreagowaniem
gniewu i charakteryzują osoby, których jeden z rodziców był wyjątkowo surowym egocentrykiem
stosującym przemoc fizyczną. Jednym z czynników skłaniającym do homoseksualizmu jest
egocentryzm, oraz pragnienie nieograniczonego i bez żadnych zobowiązań doświadczania
seksualnej przyjemności.

Zdarza się, że w dzieciństwie ktoś zostanie zgwałcony lub wykorzystany seksualnie przez ludzi
dorosłych i na dodatek cieszących się autorytetem. Jest to ogromna krzywda wyrządzona
dziecku. Efektem tego zranienia może być rzeczywiste przejęcie tendencji homoseksualnych,
albo znienawidzenie siebie i błędne przekonanie, że się jest homoseksualistą.

Można nabawić się tendencji homoseksualnych własnej winy na skutek oglądania pornografii i
rozwiązłego stylu życia. Homoseksualizm jest więc najczęściej niezawinionym, ale bardzo
poważnym zaburzeniem psychicznym i emocjonalnym. Dlatego konieczna jest terapia.
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