OMUL DEGRADAT CA OBIECT AL PLACERII ?!?
Starea de pacat a omenirii: Romani 1,24.28.32
HEDONISM = concepție etică potrivit căreia scopul vieții este plăcerea; cult al
plăcerii.

Specialistii: psihologi si sociologi, concluzioneaza: fiinta umana e degradata
ca “obiect” sexual, acesta e trendul actual De la reviste și reclame până la
jocuri video sau filme, întreaga complexitate a omului este distorsionată și
redusă la o simplă „colecție" de părți ale corpului care transmit sexualitate.
În urma acestui proces, denumit și obiectivare sexuală, ființa umană devine
doar un obiect „ce deservește plăcerii sexuale a altei persoane" Barbatul
este subiectul, femeia este obiectul ( de obicei)
CREIERUL va avea tendința de a observa bărbatul ca un întreg, iar femeia
ca pe o „colecție de părți", asemenea obiectelor.
MASS MEDIA: Concluzia expertilor este cât se poate de adevărată, dacă
judecăm după tendința de hipersexualizare a imaginii femeii din perioada
recentă. Concluzia este că femeile sunt portretizate într-un mod sexual de
10 ori mai pronunțat, în raport cu bărbații.(dupa 40 de ani de cercetare )
Mijloacele de comunicare populare, nu înfățișează femeile ca actrițe și
cântărețe frumoase si atragatoare ; ci acestea reprezintă femeile cântărețe și
actrițe ca fiind pregătite și disponibile pentru sex si sunt tranformate în
„obiecte pasive pentru plăcerea sexuală a altcuiva".
BARBATII sunt si ei cu eticheta de OBIECTE SEXUALE, dar totusi diferit
ca femeile
Modul în care femeile transformă bărbații în obiecte este diferit de felul în
care bărbații fac același lucru cu imaginea femeii. Ele iau în calcul și alte
aspecte, precum „personalitatea lor, nu numai aspectul fizic al acestora".
Consecințe ale transformării oamenilor în obiecte destinate plăcerilor
trupești
Printre acestea se numără depresia, apariția unor tulburări alimentare,
disfuncții sexuale, diminuarea stimei de sine, rușinarea de imaginea
propriului corp sau creșterea competitivității între femei, violenta impotriva
fetelor si femeilor.
În era în care divorţul pare să fie consecinţa fireasca a căsătoriei şi în care
din ce în ce mai multe persoane aleg să sară dintr-o relaţie în alta, este just
să ne întrebăm dacă ce se întâmplă azi prezervă mai bine dragostea şi
familia, în comparaţie cu alte vremuri?
ATENTIE! FETELE SI FEMEILE CRESTINE -tinuta si atitudinea transmit

un mesaj care fie va PROTEJEAZA fie VA EXPUN ?!? Traiul de unul
singur se potriveşte cu valorile moderne. Promovează libertatea, confortul
personal şi realizările profesionale." dar întrebarea este: asta vrem să ne
propunem pentru viitor?
-Casatoria chiar daca nu este ideala, reduce riscul de deces cu 10%
Concubinajul este mai rau ptr. copii, decat divortul
-Copii crescuti in familii monoparentale, ajung de 3 ori mai des la
inchisoare pana la varsta de 30 de ani ca cei crescuti in familii cu 2 parinti.
-Dragostea (adevarata) nu se gaseste (de catre cel „norocos”) ci SE
CONSTRUIESTE IMPREUNA prin COMUNICARE si EMPATIZARE
-Partenerul ideal nu exista, doar daca tu te lupti sa devii (cautarea lui
disperata este egoism)
O căsnicie reușită nu este aceea în care doi oameni perfecți, care sunt
suflete-pereche, se înțeleg de minune, ci aceea în care oameni care își
cunosc valorile, atuurile și slăbiciunile, comunică eficient cu un altul care le
este compatibil și CONSTRUIESC IMPREUNA
Expertii semnalează 4 indicatori de pericol iminent într-o căsnicie.
Metodele lor prezic cu o acurateţe de 94% şansele unui divorţ în cazul
căsniciilor în care există aceste 4 semne:
1. Manifestarea nemulţumirii catre partener sau catre altii
2. Autoapărarea: partenerul devine „dusmanul” de care ma feresc
3. Dispreţul: dezacordul, mania, genereaza dispretul.
4. Replierea înseamnă îndepărtarea emoţională şi fizică de partener Ce fac
oamenii care au căsnicii nefericite?
1. SUPAPA: sunt cei care caută o supapă de fericire în altă parte pentru a
putea accepta în continuare o căsătorie nefericită,își redirecționează atenția
spre alte distracții. Ei stau lângă partenerii lor doar fizic, dar nu mai sunt
legati afectiv.
2. REPARAREA A
doua categorie este formată din „reparatori", acele persoane care atunci
când au o problemă poartă o discuție serioasă despre asta și stabilesc un
plan de bătaie. Stabilesc ținte și fac totul pentru a le atinge. Apoi constata ca
au muncit mult si degeaba.
3. RESEMNAREA Ultima categoria este a resemnaților, aceia care aleg să
nu se concentreze prea mult pe dorințele neîmplinite, să își accepte căsătoria
pentru ceea ce este și să găsească o cale să se simtă bine cu asta.
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