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Dedicatã lui
Harry ºi Elizabeth Schaumburg





Negarea pãcatului meu protejeazã, 
pãstreazã ºi perpetueazã acest pãcat! 

Urâþenia din mine, în timp ce trãiesc în iluzii, 
nu poate decât sã devinã mai mare.

—Walter Wangerin, jr., Reliving the Passion





Mulþumiri

În urmã cu peste optsprezece ani am început sã mã ocup de
primul caz de familie incestuoasã. În acel moment, foarte puþini

oameni ºtiau despre abuzul sexual ºi dependenþa sexualã. Nu aveam
habar despre cãlãtoria pe care o începeam. Acea primã familie ºi
mulþi clienþi ºi pacienþi care au urmat m-au învãþat multe despre
abuzul sexual ºi lupta cu dependenþa sexualã. Sunt recunoscãtor
multor persoane – bãrbaþi ºi femei – care ºi-au împãrtãºit viaþa în
timp ce vãrsam lacrimi împreunã ºi creºteam în convingerea noas-
trã cã Dumnezeu este bun.

Sunt recunoscãtor multor autori, profesori ºi prieteni care mi-au
influenþat gândirea ºi viaþa. Influenþa pe care a avut-o dr. Larry
Crabb a fost una deosebitã. Învãþãturile lui mi-au modelat profund
concepþia despre Dumnezeu ºi consiliere. Impactul slujirii sale mi-a
modelat semnificativ ideea acestei cãrþi.

Într-o lunã rece de februarie, în Indiana, un bãrbat a avut cu-
rajul, mai mult ca oricare altul, sã pãtrundã în viaþa mea ºi sã-mi
arate cât de arogantã era inima mea. „Dragostea îndrãzneaþã” a lui
Dan Allender a creat în mine o dorinþã pasionalã dupã Dumnezeu
care a condus la scrierea acestei cãrþi.

Fiii mei, Aaron ºi Nathan, au fost mult prea adesea îndepãrtaþi
de la mine în timp ce tatãl lor scria la calculator. Rãbdarea ºi înþe-
legerea lor sincerã m-au ajutat sã scriu în continuare.

Soþia mea, Rosemary, m-a întãrit ºi m-a încurajat, oferindu-mi
bucuria unei intimitãþi autentice. Orele nesfârºite petrecute pentru
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scrierea acestei cãrþi ne-au oprit de la ceea ce ne oferã atât de multã
bucurie. Convingerea noastrã comunã cã ar trebui sã scriu aceastã
carte mi-a uºurat sarcina.

Lou Porder este un prieten care mi-a oferit un feedback valoros.
Sunt îndatorat faþã de Stephen ºi Amanda Sorensen pentru valo-
roasa lor contribuþie la acest proiect. Traci Mullins, editoarea mea, a
continuat sã creadã în acest proiect ºi m-a încurajat prin credinþa ei
cã într-o el va fi finalizat. Îi mulþumesc atât ei, cât ºi celor de la
NavPress pentru rãbdarea ºi credinþa lor în mine.
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CAPITOLUL 1

Ce este dependenþa sexualã?

Tony, un tânãr student, a fost adoptat la vârsta de ºapte ani. Nu
s-a simþit niciodatã pe deplin acceptat de familia sa adoptivã

pentru cã el nu semãna cu noii sãi pãrinþi ºi pentru cã, mai târziu,
ei au avut un copil natural.

În liceu, Tony a început sã se masturbeze ºi sã se uite la materiale
pornografice care-l fãceau sã se simtã bine ºi îi uºurau singurãtatea.

Dar singurãtatea a continuat sã-l bântuie pe Tony dupã ce a in-
trat la facultate. Cu cât se strãduia mai mult din punct de vedere
academic, cu atât folosea mai multe reviste pornografice ºi mai
multã masturbare pentru a-ºi atenua tensiunea.

Dupã un timp a avut nevoie de ceva mai puternic, aºa cã a
început sã sune la numerele erotice 900. „Într-adevãr acele con-
versaþii au împlinit o nevoie în viaþa mea”, mi-a spus el mai târziu.
„M-au ajutat sã mã simt mai puþin singur.”

• • •
Într-o dupã-amiazã, o femeie de treizeci ºi ceva de ani m-a sunat ºi
mi-a descris timp de zece minute cum agãþa în mod compulsiv
bãrbaþi. „Am fost cu cel puþin trei sute de bãrbaþi, majoritatea cu
totul strãini”, mi-a povestit ea. „Petrec o mare parte din fiecare zi
întâlnindu-mã cu bãrbaþi care sunt dispuºi sã facã sex cu mine. Nu
conteazã dacã sunt tineri sau bãtrâni, curaþi sau murdari. Vreau
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doar sã fac sex cu ei.” Apoi mi-a spus cã de multe ori a fost bãtutã,
violatã sau jefuitã de bãrbaþii pe care i-a agãþat.

Cu lacrimi în ochi m-a întrebat: „Crezi cã este posibil ca cineva
care face sex cu mine sã mã ºi iubeascã cândva? Nu sunt sigurã cã
pot primi ajutor. Simt cã am scãpat lucrurile de sub control, dar este
singura modalitate prin care pot fi iubitã – chiar dacã ºtiu cã bãrbaþii
aceºtia de fapt nu mã iubesc. Dar nu pot renunþa la a fi «iubitã».”

M-a întrebat pentru a patra oarã dacã va fi iubitã vreodatã, apoi
a încheiat convorbirea. Nu am mai auzit niciodatã de ea.

• • •
Stephen a început sã se masturbeze în liceu. În seminar a trecut la
pornografie ºi închiria frecvent filme nerecomandate minorilor în
camerele de hotel când cãlãtorea, fiind trimis la diferite biserici. 
S-a cãsãtorit cu o femeie bunã, a început sã-ºi creascã cei trei copii
ºi s-a bucurat sã-ºi îndeplineascã atribuþiile de pastor.

Însã, cu timpul, stresul a crescut. Pe la treizeci ºi cinci de ani,
Stephen a început ca în ziua sa liberã – luni – sã strãbatã oraºul
pentru a gãsi prostituate.

„Apelez la prostituate ca un mod de a mã relaxa dupã greutãþile
slujirii”, mi-a spus el. „Dupã ce am muncit foarte mult în restul
zilelor, merit aceastã rãsplatã.”

• • •
Ce au în comun toþi aceºti oameni? Sunt dependenþi de sex. Aceastã
dependenþã apare în toate clasele societãþii americane. Oameni din
toate categoriile – creºtini ºi necreºtini, bogaþi ºi sãraci – urmãresc
cu tenacitate comportamente sexuale care sã-i ajute sã-ºi aline du-
rerea relaþionalã ºi sã-i facã sã se simtã bine, satisfãcuþi ºi sã le dea
senzaþia cã deþin controlul.

Alimentarea acestui comportament este o piaþã în creºtere
pentru bunurile ºi serviciile orientate sexual care asigurã cererea.
Camerele de moteluri asigurã adesea filme interzise minorilor ca
un „serviciu”. Serviciile de escortã abundã. Aproape fiecare erou –
sau eroinã – care apare în telenovelele de televiziune este implicat
sexual cu cineva. Abuzurile sexuale asupra copiilor sunt mult prea
frecvente, precum ºi cazurile în care liderii religioºi „cad”.

Nu este surprinzãtor faptul cã oamenii s-au luptat cu proble-
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mele sexuale din cele mai vechi timpuri. Biblia, de exemplu, con-
semneazã numeroase cazuri de oameni care au comis pãcate
sexuale, deºi noi nu avem cum sã ºtim dacã erau dependenþi de sex.
Sihem, fiul unui conducãtor pãgân, a violat-o pe Dina, fiica lui
Iacov (Gen. 34:1-2). Prostituatele din temple erau solicitate în mod
regulat ca parte a ritualurilor religioase ale naþiunilor din jurul
Israelului (Deut. 23:17). Amnon a obligat-o pe sora sa Tamar sã în-
treþinã relaþii sexuale cu el (2 Sam. 13:1-21). Samson ºi-a petrecut
noaptea cu o prostituatã (Jud. 16:1). Regele David a ales sã se uite
la o femeie goalã care se scãlda ºi, chinuit de poftã, a avut o aven-
turã extraconjugalã cu ea ºi apoi i-a ucis soþul (2 Sam. 11:1-17).

Opiniile variazã mult în ceea ce priveºte cauzele dependenþei
sexuale ºi modul cum ar trebui tratatã. În Biblie, Dumnezeu sta-
bileºte limite clare pentru activitatea sexualã ºi accentueazã nevoia
oamenilor de pocãinþã ºi mântuire. Criticii acestei învãþãturi susþin
cã perspectiva Bibliei despre pãcat ignorã influenþa disfuncþio-
nalitãþii familiei ºi a altor factori în dezvoltarea unui comportament
dependent de sex. Profesioniºtii din domeniul sãnãtãþii mentale
dezbat dacã dependenþa sexualã este o boalã asupra cãreia depen-
denþii de sex nu au control sau rezultatul alegerilor influenþate de
pãcat. Aºadar, mai întâi trebuie sã punem întrebarea fundamentalã:
Ce este dependenþa sexualã ºi cum se manifestã?

CE ESTE DEPENDENÞA SEXUALÃ
În timp ce descriem dependenþa sexualã, haideþi sã începem cu o
plajã de rãspunsuri sexuale normale în cadrul unei relaþii de cãsã-
torie. Sã considerãm comportamentul sexual ca o linie:

În experienþa normalã a relaþiilor sexuale, ambii parteneri au mo-
mente în care sunt interesaþi sau dezinteresaþi. De obicei, un parte-
ner este interesat, în timp ce celãlalt este neinteresat temporar.

O serie de factori influenþeazã nivelul de interes sexual al unui
partener, precum aspectul fizic, dispoziþia emoþionalã, oboseala sau
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resentimentele. De exemplu, imagineazã-þi un cuplu cãsãtorit care
nu a fãcut dragoste de câteva zile stând pe canapea ºi uitându-se la
televizor. Soþul îºi priveºte soþia ºi este atras sexual. Se apropie mai
mult ca s-o þinã de mânã ºi îºi pune braþul în jurul ei. În timp ce el
începe s-o sãrute, ea îºi pierde interesul pentru programul de
televiziune ºi îºi exprimã doar un mic interes în comparaþie cu al
lui. Aºa cã el  rãmâne acolo unde este, dar nu o mai sãrutã. Mai
târziu, s-ar putea ca ei sã se apropie mai mult pe linia interesului ºi
sã facã dragoste.

Mai departe de-a lungul liniei, o persoanã poate trece dincolo
de împlinirea relativã a nevoilor sexuale într-o cãsãtorie spre un
nivel de tensiune sexualã. Aceastã divergenþã poate fi ilustratã în
diagrama urmãtoare:

Persoana care simte repulsie faþã de sex a trecut dincolo de ciclul
natural de creºtere ºi scãdere a interesului sexual ºi a dezvoltat o
atitudine de genul „accepþi situaþia sau pleci”, ori chiar ºi-a
pierdut orice interes pentru sex pânã la punctul retragerii perso-
nale. Excluzând motivele medicale, aceastã persoanã se confruntã
cu alte probleme relaþionale care îi influenþeazã viaþa sexualã. Aici
s-ar putea include: pierderea satisfacþiei emoþionale în relaþia
conjugalã, experienþe sexuale anterioare negative, mânie ºi resen-
timente sau circumstanþe stresante.

Pe de altã parte, persoana care este preocupatã excesiv de relaþii
sexuale, doreºte relaþii sexuale frecvente. Într-o relaþie de curtare
sau de cãsãtorie, persoana preocupatã sexual – de obicei, bãrbatul –
va face presiune asupra partenerei sã întreþinã relaþii sexuale. O
astfel de tensiune poate fi incomodã, chiar ºi pentru partenerul
care acceptã sã facã dragoste. Disconfortul va creºte dacã ea simte
cã el face dragoste mai mult pentru propria lui plãcere decât pentru
a se bucura de o intimitate autenticã cu ea. Pe mãsurã ce ea devine
ambivalentã emoþional, se va îndrepta adesea spre a simþi repulsie
faþã de sex.

FALSA INTIMITATE
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Tabelul 1.1 descrie cinci persoane care se confruntã cu diferite
probleme sexuale. În mod clar, persoanele A ºi C sunt dependente
de sex, conform modului în care vom defini dependenþa sexualã
mai târziu. Celelalte persoane au probleme sexuale ºi se confruntã
cu ceea ce eu numesc falsã intimitate.

CE ESTE DEPENDENÞA SEXUALÃ?
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Persoana A

Persoana B 

Persoana C

Sex: Bãrbat
Vârstã: 43 de ani
Educaþie: facultate, seminar, candidat la doctorat
Stare civilã: cãsãtorit de nouãsprezece ani, are relaþii

sexuale rare cu soþia, îi lipseºte apropierea, are trei
copii dintre care unul la facultate

Probleme sexuale: Frecventeazã prostituate de 1-3 ori
pe sãptãmânã, se masturbeazã, cumpãrã materiale
pornografice, merge la baruri topless, are trei re-
laþii extraconjugale, are o boalã cu transmitere
sexualã, a fost arestat pentru cã a solicitat servicii
sexuale

Sex: Femeie
Vârstã: 36 de ani
Educaþie: absolventã de facultate, educatoare 
Ocupaþie: casnicã
Stare civilã: cãsãtoritã de treisprezece ani, ºi-a pierdut

interesul sexual, are o relaþie conflictualã cu soþul,
are doi copii (unul preºcolar)

Probleme sexuale: abuzatã sexual în copilãrie, are o
relaþie sexualã disfuncþionalã cu soþul, se mastur-
beazã de cinci sau ºase ori pe lunã, citeºte unul sau
douã romane de dragoste pe lunã, urmãreºte zil-
nic telenovele

Sex: Bãrbat
Vârstã: 23 de ani
Educaþie: a terminat trei ani de facultate
Ocupaþie: asistent manager la un restaurant
Stare civilã: necãsãtorit, a rupt logodna
Probleme sexuale: convorbirile zilnice la liniile erotice

îl costã peste 600 de dolari pe lunã, se masturbeazã
de 2-3 ori pe zi, vizioneazã frecvent pornografie

TABELUL 1.1      Exemple de profiluri ale persoanelor care se luptã cu 
probleme sexuale



Sã definim câþiva termeni pe care îi vom folosi în aceastã carte.
Intimitate perfectã: se referã la relaþia de care se bucurau Adam

ºi Eva înainte de cãdere. Goi ºi fãrã sã le fie ruºine, se uneau sexual
ºi relaþional cu cea mai mare plãcere, fãrã ezitare sau vreun indiciu
de îndoialã de sine.

Intimitate realã: este intimitatea sexualã ºi relaþionalã de care
se bucurã cei doi parteneri în cadrul cãsniciei lor pline de iubire.
Au îndoieli de sine, dar cei doi comunicã ºi se bucurã reciproc atât
relaþional, cât ºi sexual. Având în vedere realitatea unei lumi cu
relaþii imperfecte, ambii parteneri se confruntã cu dezamãgiri.
Deºi se bucurã de o intimitate realã, ambii parteneri se confruntã
cu teama de a fi demascaþi, teama de abandon, teama de pierdere
a controlului ºi teama de dorinþele lor sexuale. În exprimarea lor

FALSA INTIMITATE
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Sex: Femeie
Vârstã: 27 de ani
Educaþie: în cel de-al treilea an de facultate la comerþ,

are note foarte bine
Ocupaþie: dansatoare exoticã, studentã
Stare civilã: divorþatã, activã sexual cu prietenul actual

cu care locuieºte împreunã
Probleme sexuale: violatã, a avut o relaþie incestuoasã

cu tatãl ei timp de ºapte ani, a avut numeroºi
prieteni din clasa a noua cu care a întreþinut relaþii
sexuale, a fost arestatã pentru prostituþie în urmã
cu cinci ani, a fãcut douã avorturi

Sex: Bãrbat
Vârstã: 38 de ani
Educaþie: absolvent de facultate
Ocupaþie: profesor
Stare civilã: cãsãtorit, familie mixtã, activ sexual cu

soþia de 1-3 ori pe sãptãmânã, ocazional experi-
menteazã dezacorduri maritale

Probleme sexuale: abuzat sexual de cãtre bãiatul mai
în vârstã din vecini de trei ori la vârsta de ºapte ani,
a experimentat o perioadã scurtã de impotenþã cu
prima soþie, apeleazã în fiecare an la o prostituatã
cu ocazia conferinþei la nivel de stat, cam la douã
luni închiriazã filme nerecomandate minorilor

Persoana D

Persoana E
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sexualã, ambii sunt dependenþi ºi deschiºi la ceea ce va face celãlalt
partener.

Intimitate falsã: aceasta este în esenþã o iluzie creatã pentru a
ajuta o persoanã sã evite durerea inerentã într-o intimitate realã.
Falsa intimitate poate însemna cã un soþ îºi priveºte soþia ºi îºi ima-
gineazã cã ea are un pãr minunat, negru. În imaginaþia sa se re-
flectã ceva mult mai profund. Simplu spus, el îºi doreºte mai mult
decât are ºi demonstreazã cã simte cã îi lipseºte ceva. Falsa intimi-
tate este întotdeauna prezentã în dependenþa sexualã.

Iatã o diagramã completã a intimitãþii ºi disfuncþiei:

O persoanã care simte revoltã faþã de sex are un stil de viaþã carac-
terizat de repulsie sexualã. Pentru aceastã persoanã, sexul este
epuizant, cãci trebuie evitat cu orice cost. Pe de altã parte, o per-
soanã care este obsedatã sexual,  trãieºte pentru plãcerea sexualã. ªi
în acest caz sexul este epuizant, cãci trebuie obþinut cu orice preþ.

Sã ne uitãm la câteva ilustraþii.

• • •
Sharon, un manager de succes, se îmbracã în costume elegante.
Competentã ºi organizatã, este pregãtitã sã se ocupe de orice situ-
aþie cu care se confruntã. Fiind divorþatã de curând, se bucurã rar
de relaþii sexuale. În timpul cât a fost cãsãtoritã, a mimat orgasmul
pentru a-i face pe plac soþului. În timp ce fãcea dragoste, mintea ei
fie rãtãcea, fie simþea repulsie la gândul cã era atinsã sexual. Când
în cele din urmã i-a mãrturisit sincer soþului ei sentimentele pe care
le avea, el a pãrãsit-o ºi s-a recãsãtorit.

Acum cã este singurã, Sharon se gândeºte adesea la sex
ºi-l gãseºte dezgustãtor ºi respingãtor. Aºa cum a fãcut în cãsãtoria
ei, de multe ori se trezeºte evitând contactele cu bãrbaþii care ar
putea duce la relaþii sexuale. Bãrbaþii o gãsesc atractivã din punct de
vedere fizic, însã, atunci când se apropie de ea, rãspunsul lui Sharon
se limiteazã la flirt.

Revoltã
faþã de sex

Repulsie 
faþã de sex

Dezinteres 
sexual

Interes
sexual

Preocupare
exageratã
pentru sex

Obsesie
pentru sex



Sharon se teme de intimitate, de a fi apropiatã de cineva, de a fi
sexualã ºi de a pierde controlul într-un mod care ar putea duce la
suferinþã relaþionalã. La suprafaþã, pare sã se revolte sexual, dar de
fapt sexul nu o epuizeazã. În cea mai mare parte a timpului, ea se
ascunde în siguranþa falsei intimitãþi – în modul cum se relaþi-
oneazã la sine, la ceilalþi ºi la Dumnezeu.

• • •
John, în vârstã de 34 de ani, necãsãtorit, se masturbeazã de trei sau
patru ori pe zi. Se îndreaptã spre obsesie sexualã. Când nu se mas-
turbeazã, are fantezii sexuale cu femeile de la birou, îºi planificã sã
se masturbeze sau se gândeºte la un film deocheat pe care l-a vãzut
în seara precedentã. Adesea vine târziu la muncã, rateazã întâlnirile
sau întârzie din cauzã cã se masturbeazã. Problemele lui la serviciu
sunt tot mai mari. Primeºte ultimul sãu avertisment pentru întâr-
ziere.

• • •
Gail, de 26 de ani, necãsãtoritã, este secretarã ºi a început sã se
masturbeze ca o „sursã de mângâiere”. În urmã cu trei ani, a în-
ceput sã aibã aventuri cu mai mulþi bãrbaþi cãsãtoriþi de la birou.
Aceºtia vor sã fie cu ea, lucru care îi place lui Gail, însã ei nu doresc
implicare emoþionalã, ceea ce îi convine, deoarece de aceasta se
teme ea cel mai mult. Gail se îndreaptã spre obsesie sexualã, dar nu
este interesatã de relaþii.

• • •
Ce au aceºti oameni în comun? Toþi sunt implicaþi în falsa intimitate.
Poziþia lor în diagramã reflectã diferite niveluri de interes sexual,
activitate sexualã ºi deviere de la intimitatea realã. Însã, indiferent
de poziþia lor, obiectivele pe care le au sunt aceleaºi. Fiecare vrea sã
evite durerea intimitãþii reale ºi sã capete un sentiment de satis-
facþie relaþionalã – chiar dacã este contrafãcut – prin falsa intimi-
tate. Motivaþiile lor sunt puternice ºi rareori analizate, ceea ce poate
duce la un comportament extrem, la multe riscuri ºi consecinþe
distructive.

Cât de mult poate pierde controlul o persoanã ºi cât de iraþio-
nalã poate deveni ea în urmãrirea satisfacþiei ºi evitarea durerii
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relaþionale? Un fenomen comportamental numit „asfixiere auto-
eroticã”, gândit iniþial a fi o formã de suicid în rândul adoles-
cenþilor, ne oferã o idee. În aceastã condiþie, o persoanã îºi întrerupe
alimentarea cu oxigen în timp ce se masturbeazã sau are relaþii
sexuale. Care este scopul? Obþinerea unui orgasm mai puternic.
Consecinþele judecãþii eronate? Moartea.

Dependenþa sexualã este termenul utilizat în mod obiºnuit
pentru a descrie obsesia sexualã. Un dependent de sex este gata 
sã-ºi facã rãu lui însuºi ºi sã le facã rãu altora, chiar încãlcând legea
dacã este nevoie, pentru a obþine plãcere sexualã. Cu toate acestea,
nu trebuie sã presupunem cã dependenþa sexualã este o încercare
de a gãsi o intimitate realã. În realitate, este o evitare a durerii
pe care o provoacã adesea intimitatea realã. De fapt, un depen-
dent de sex îºi creeazã o falsã relaþie cu ceva sau cu cineva care
poate fi controlat, cum ar fi o imagine, un actor de pe ecranul video
sau o prostituatã.

Dupã ce am înþeles cã scopul principal al comportamentului
sexual dependent este de a evita durerea relaþionalã – de fapt, de a
controla viaþa – putem începe sã identificãm problema de bazã.
Dependenþa sexualã apare atunci când indivizii ating un nivel de
activitate sexualã pe care ei simt cã nu-l mai pot controla. Deoarece
dependenþii devin obsedaþi de sex, ei sunt în pericol de a-l folosi în
mod greºit ºi, la un moment dat, pierd controlul asupra compor-
tamentului lor sexual în timp ce încearcã sã câºtige controlul asupra
durerii relaþionale.

CHESTIUNI DE BAZÃ ÎN DEPENDENÞA SEXUALÃ: 
NU ESTE DOAR PROBLEMA DEPENDENTULUI

Este eronat sã le uiþi la diagramã, în special la capãtul obsesiei, ºi sã
te gândeºti sau sã spui cu o atitudine fariseicã: „Poate cã uneori am
fost preocupat excesiv de sex, dar niciodatã pânã la punctul de a
deveni dependent de sex.” În loc sã ne examinãm doar compor-
tamentul pentru a vedea dacã acesta este distructiv sau a scãpat de
sub control, fiecare dintre noi trebuie sã identificãm ce factori ne
determinã sã ne îndreptãm spre deviere.

De exemplu, când soþia mea nu are chef sã facã dragoste cu
mine, cum rãspund eu? Dacã îmi resping din când în când propriul
resentiment, oricât de slab ar fi, aceastã emoþie îngropatã m-ar
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putea împinge spre unele forme de retragere emoþionalã ºi/sau
fizicã.

Dar ce se întâmplã atunci când decidem sã folosim sexul mai
degrabã ca o încercare de a reduce tensiunea unei zile solicitante
decât ca o expresie a dragostei? Rezolvarea sarcinilor dificile care ne
amintesc de inadecvarea noastrã ne poate motiva sã ne apropiem
de partenerul nostru de viaþã cu subtila ºi poate inconºtienta moti-
vaþie care spune: „Hai, ajutã-mã sã am sentimente mai bune faþã de
mine –  rãspunde-mi! ”

Când analizãm chestiunile de bazã ale dependenþei sexuale,
similaritatea dintre dependentul de sex ºi persoana care foloseºte
sexul pentru a-ºi reduce stresul sau care se retrage atunci când
partenerul sãu nu este interesat sã aibã relaþii sexuale este izbitoare.
Aflaþi în aceastã situaþie, unii dintre noi s-ar putea bosumfla; alþii 
s-ar putea masturba, ar putea evita relaþiile, ar putea viziona porno-
grafie în timpul cãlãtoriilor în afara oraºului sau ar putea închiria
filme nerecomandate minorilor în camerele de hotel. Indiferent
dacã aceste comportamente în sine pot fi scuzate ca inofensive, ele
sunt totuºi rezultatul dorinþei de a folosi falsa intimitate pentru a
împlini anumite obiective interne – deseori aceleaºi obiective ca
acelea ale dependentului sexual!

În interiorul nostru, fiecare dintre noi doreºte sã evite durerea
relaþionalã. În contextul potrivit, aceastã dorinþã de a evita durerea
este de fapt un rãspuns sãnãtos. Însã, pe mãsurã ce ne îndepãrtãm
de intimitatea realã, angajamentul nostru de a evita sã fim rãniþi ne
poate duce la comportamente distrugãtoare, necontrolate, care
definesc dependenþa sexualã. Când urmãrim obiectivul de a ne
construi propria realitate prin iluzia unei false intimitãþi, cu cât ne
îndepãrtãm mai mult de realitatea în care ne-a plasat Dumnezeu ºi
în care ne cheamã sã trãim, cu atât ne creãm mai mult propria
„nebunie”. Cu cât acceptãm mai mult din ceea ce este fals, cu atât
ne pasã mai puþin de ceea ce este bun ºi iubitor – ºi cu atât ajungem
mai robiþi în dorinþa de a ne crea sentimentul de control asupra
circumstanþelor.

Însã indiferent cât de mult ne îndepãrtãm de ceea ce este real,
nu putem scãpa de ceea ce suntem, de cine este Dumnezeu ºi de
realitatea altor oameni. Dependentul de sex considerã cã evadarea
din realitate este esenþialã, totuºi, la un alt nivel, recunoaºte cã o
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