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_____________________________________

Polecam wszystkim, szczególnie tym którzy w pornografii nie widzą nic złego stronę
stoppornografi.com.pl oraz szesnastostronicową broszurę: „Wpływ pornografii na jednostkę,
małżeństwo, rodzinę i wspólnotę”. Dostępna jest na stronie prolife.com.pl w „Biblioteka Obrońcy Życia”
pod hasłem „Pornografia”. Znajduje się w niej sporo wyników różnego rodzaju statystyk i badań,
jednoznacznie wskazujących na szkodliwość pornografii.

Kilka ważnych danych dotyczących pornografii:
# „Oglądanie pornografii przez młodzież męską, zwiększa liczbę podejmowanych przez nią stosunków
seksualnych, co wiąże się z większą liczbą ciąż wśród nastolatek.” [Od siebie dodam, że na logikę,
wiąże się to również z większą ilością przeprowadzanych aborcji oraz zarażeń chorobami
wenerycznymi]
International Journal of STD & AIDS 16, 2005

# „90% seksoholików stwierdza, że pornografia miała decydujący wpływ na ich uzależnienie.”
Miłujcie się nr 5/2011

# „W USA ponad 50% mężczyzn oraz 20% kobiet uważających się za chrześcijan, jest uzależnionych od
pornografii.”
thepinkcross.org

# „Uzależnienie od pornografii zwiększa wskaźnik niewierności małżeńskiej o ponad 300%.”
Adult Social Bonds and Use of Internet Pornography, 2004

# „68% par, które pozostają pod wpływem wirtualnego seksu, straciło zainteresowanie współżyciem z
małżonkiem.”
Schneider, 2000

# „Pornografia jest przyczyną ok. 56% rozwodów w USA.”
American Academy of Matrimonial Lawyers, 2002
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# „Szacuje się, że co 46 sekund w USA gwałcona jest jedna kobieta.” „86% badanych gwałcicieli
przyznaje się do korzystania z pornografii. 57% przyznaje się do naśladowania scen pornograficznych w
trakcie popełniania przestępstw seksualnych.”
National Victim Center i Marshall, 1985

# „Od roku 1984 w Oklahoma City zamknięto ponad 150 „ośrodków” upowszechniających pornografię
(peep show, księgarnie pornograficzne dla dorosłych, kina pornograficzne). W tym czasie liczba gwałtów
zmalała w regionie Oklahoma o 26%. W tym samym czasie w całym stanie liczba gwałtów wzrosła o
20,8%.”
Uniform Crime Report, 1989

# „Pornografia dziecięca odgrywa główną rolę w molestowaniu dzieci przez pedofilów.” „Szacuje się, że
co trzecia dziewczyna i co siódmy chłopiec (w USA jjest molestowany seksualnie, zanim ukończy 18 rok
życia.”
Raport US Congress Permanent Subcommittee on Investigations on Child Pornography and Pedophilia,
1986 i U.S.Department of Justice, 1988

# „87 proc. molestujących dziewczynki i 77 proc. molestujących chłopców, którzy zostali w 1983 r.
poddani badaniom przez dr. Williama Marshalla w Zakładzie Karnym w Kingston, w prowincji Ontario, w
Kanadzie, przyznało się do regularnego korzystania z pornografii twardej.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998

# „W latach 2007-2010, 36 gwiazd porno zmarło, z powodu HIV, samobójstw, zabójstw i narkotyków.
66% porno wykonawców ma opryszczkę lub inną nieuleczalną chorobę.
Chlamydia i rzeżączka wśród aktorów i aktorek porno jest 10x większa niż w hrabstwie Los Angeles
County wśród 20-24 latków.
Przeciętna długość życia wykonawców porno wynosi jedynie 37.42 lat, podczas gdy przeciętna długość
życia Amerykanina wynosi 78.1 lat.”
thepinkcross.org

Jeszcze kilka argumentów przeciwko pornografii i objaśnienie niektórych przytoczonych
wyników badań w tym przedstawienie sposobu w jaki pornografia niszczy związek,
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doprowadzając nawet do rozwodu

*U dzieci oglądających porno, autentyczna seksualność, która powinna rodzić się naturalnie m.in. z cech
osobowości, przynależności do rodziny, życiowych doświadczeń, czy kontaktów z rówieśnikami, zostaje
bezpowrotnie zniszczona, właśnie poprzez oglądanie pornografii, czyli najczęściej brutalnego seksu, w
którym nie ma miejsca na miłość, intymność i szacunek.

*Oglądanie pornografii sprawia, że zaczyna się patrzeć na osoby płci przeciwnej jak na rzeczy, służące
tylko do dostarczania przyjemności seksualnej.

*Celem pornografii jest wywołanie podniecenia seksualnego, a następnie rozładowanie go najczęściej
przez dokonanie masturbacji. Pornografia jest silnie uzależniająca, więc od niej, jak i od towarzyszącej
oglądaniu jej masturbacji, można się bardzo łatwo i szybko uzależnić.

*Pornografia kształtuje w człowieku (szczególnie młodym), który ją ogląda, niewłaściwy, zakłamany
obraz kobiety, mężczyzny, miłości i seksualności.
Młodzi ludzie oglądający ją, narażeni są właśnie na to, że będą uważać to, co ona przedstawia za coś
właściwego i według tego zaczną żyć.
Pornografia niesie następujący przekaz:
- seks służy tylko do osiągania przyjemności fizycznej i nie jest potrzebna miłość, więź, empatia i
czułość;
- partnerów seksualnych należy zmieniać, gdy się znudzą;
- z współżyciem nie wiąże się żadna odpowiedzialność, związana choćby z możliwością zajścia w ciąże
czy zakażenia się chorobą weneryczną;
- idealna kobieta to taka, która wyzywająco się ubiera, jest opalona, ma duże piersi itd.;
- kobieta powinna zgadzać się na wszystkie żądania mężczyzny podczas seksu, nawet wtedy, gdy są
one poniżające i sprawiają jej ból fizyczny;
- kobieta musi zawsze pragnąc seksu i być na niego gotowa, gdy tylko mężczyźnie zachce się współżyć.

*Pornografia oddziela seks od miłości i przekazywania życia ukazując, że współżycie to tylko i wyłącznie
przyjemność.
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*Pornografia przyczynia się do popełniania przestępstw seksualnych.
Jak mówi prawo znużenia - dla osiągnięcia tej samej przyjemności potrzeba coraz silniejszych bodźców.
Na początku człowiekowi wystarcza oglądanie erotyki, po jakimś czasie przestaje go to podniecać i
trzeba karmić się czymś mocniejszym, czyli miękką pornografią.
Później przychodzi czas na twardą pornografię, przedstawiającą przemoc, gwałty, cierpienie, czy nawet
okaleczanie.
Po jakimś czasie może dojść do tego, że człowiek i tym się znudzi; a że widział już wszystko co można
było znaleźć na rynku, to może zapragnąć zrealizować to, co widział w filmach porno i zaczyna
krzywdzić innych ludzi, popełniając przestępstwa seksualne.
(Polecam na YT: „Pornografia a przestępczość - wyniki badań”- )

*„Wiele osób wierzy w mit, zgodnie z którym udział w filmach pornograficznych jest dla kobiet przyjemny.
W rzeczywistości jednak kobiety są zranione po takim doświadczeniu. Kobiety nie bawią się grając w
takich filmach. Niektóre tak bardzo tego nienawidzą, że wymiotują w łazience podczas przerw w
zdjęciach.”
Shelley Lubben - była aktorka filmów pornograficznych. nakedfacts.co.uk

*„Większość dziewcząt trafiających do przemysłu pornograficznego odchodzi po nakręceniu jednego
filmu. Jest to dla nich doświadczenie tak bolesne, przerażające, zawstydzające i poniżające, że nie chcą
go więcej powtarzać.”
Luke Ford, cytowany przez CBS News

Jakim sposobem pornografia niszczy związek, doprowadzając nawet do rozwodu?

Pornografia nie uatrakcyjnia życia seksualnego dwojga osób – jak niektórzy głoszą,
wręcz przeciwnie ona tylko je rujnuje, niszcząc więź między ludźmi.

1. Żona/Mąż ma potrzebę współżycia, więc zaniedbywanie jego podjęcia, psuje więź i relacje między
małżonkami. Właśnie oglądanie pornografii wpływa na mniejsze zainteresowanie seksem z małżonkiem.
Dlaczego tak działa porno?
Seks wymaga wysiłku, okazywania miłości i czułości, żona może ma już zmarszczki bądź nie jest
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ideałem piękna lub nie chce się zgodzić na wszystkie chore pomysły męża, zaczerpnięte z pornografii.
Więc dla niektórych mężczyzn, łatwiejsze i ciekawsze może być egoistyczne rozładowywanie napięcia
seksualnego przed ekranem komputera, oglądając idealnie wyglądające atrakcyjne kobiety, które nie
mają żadnych wymagań, w przeciwieństwie do żony.

2. Niejedna kobieta, gdy jej mąż ogląda porno, uważa się przez to za mało atrakcyjną fizycznie, czuje,
że została zdradzona. Cierpi z tego powodu, że mężczyzna z którym się związała woli zamiast jej,
oglądać nagie panie na ekranie komputera.

3. Mężczyzna, który ogląda sceny z filmów pornograficznych, najprawdopodobniej będzie chciał je
powtórzyć z własną żoną. Powtórzyć rzeczy, których normalna, szanująca się kobieta może nie chcieć
robić, uważając je za bolesne lub poniżające.

4. Większa jest liczba zdrad w małżeństwach, w których jest oglądana pornografia.
A to dlatego, ponieważ porno uczy, że jeżeli partner/partnerka nie zaspokaja wszystkich potrzeb, nie
chce się na wszystko zgodzić albo się znudził bądź jest za mało atrakcyjny/atrakcyjna, to trzeba wtedy
sobie znaleźć na boku kogoś nowego.
============================================================================
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