
Literatura romantică americană 
abundă de scene focoase. Unele 
implică lovituri de bici, înroșit 
(scuzați!) popoul, cătușe și lanțuri. 
Ce e normal și ce nu într-o relație, ne 
explică psihologul colaborator al 
Doctorului zilei, Eveline 
Osnaga - Țibichi
Dana Lascu
dana.lascu@evz.ro

- Doctorul Zilei: A făcut istorie ro-
manul erotic „50 de umbre ale lui 
Grey”, tradus și în limba română, 
o poveste, în sine, sado-maso. Care 
e bariera dintre normal și perver-
siune?

- Psiholog Eveline Osnaga - Țibichi: Ba-
riera este stabilită de fiecare cuplu în 
parte. Iar în stabilirea acesteia stau edu-
caţia primită de acasă, cu tot cu cenzu-
ra aferentă subiectului, vârsta, numărul 
de parteneri sexuali, imaginaţia, creati-
vitatea şi nevoia de nou. Toate aceste in-
grediente ajung să ne definească propria 
normalitate. Până la urmă, indiferent de 
limitările sau dorinţele pe care le avem, 
acestea fac parte din intimitatea cuplu-
lui şi nu este bine să le scoatem de aco-
lo, pentru că ne vulnera-
bilizează în faţă societă-
ţii şi aduc după sine pro-
cese de conştiinţă îndelun-
gate. Un aspect care cântăreş-
te mult este nivelul de durere 
pe care îl provocăm în celă-
lalt cu intenţie şi fără empa-
tie. Iar cu acest aspect, în gene-
ral, se ajunge în cabinetul de psihotera-
pie dacă avem nevoie de răspunsuri.

Picanteriile țin relația vie
- Când și cum se transformă pasiu-
nea în violență?

- Se transformă atunci când dispa-
re plăcerea şi intervine durerea. Poa-
te sună amuzant, însă este cât se poa-
te de adevărat… secretul stă în cunoaş-

terea partenerului şi în experienţa acu-
mulată în timp de către cei doi. Pentru 
a nu depăşi limita, este important să ne 
evaluăm partenerul dacă este în aceași 
poveste cu noi, pentru că este posibil 

să nu simtă şi să nu 
perceapă gesturile aşa cum trebuie. 

- Poate fi dragostea violentă? Sună 
ca varianta adultă a poveștii cu 
„bătaia e ruptă din rai”…

- Dragostea nu este violentă, actul sexual 
însă poate fi. Nu trăim în telenovele şi nu 
facem dragoste de mai multe ori pe zi sau 
în fiecare zi. Viaţă de cuplu se hrăneşte 
din sex şi aduce partenerii la un numitor 

comun. Este bine de ştiut că limita, gra-
niţa dintre plăcere şi suferinţă este foarte 
fină şi cel mai sănătos este să fie stabilită 
de ambii parteneri. Picanteriile din tim-

pul actului sexual sunt 
necesare şi ne scapă de 

monotonie, acesta fiind de multe ori 
mai periculoasă pentru cuplu de-

cât picanteriile din 
cadrul actului pro-
priu-zis. 

Fiecare decide 
ce suportă

- Există un prag de acceptare când 
vine vorba de durerea provocată? 

- Cu siguranţă fiecare individ are setată 
suportabilitatea durerii fizice şi emoţi-
onale. Aceasta fiind reglată cu ajutorul 
mecanismelor de apărare şi a experien-
ţelor de viaţă acumulate. Cu alte cuvin-
te, fiecare individ poate stabili în drep-
tul lui ce este dispus să suporte şi ce îl 
lezează, iar această informaţie este im-
portant să o aducă în relaţia de cuplu. 
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- Doctorul Zilei: Sunt şi alte tipuri de deviaţii? 
- Psiholog Eveline Osnaga - Țibichi: Da! În aceași categorie a 
parafiliilor, pe lângă cele pe care le-am discutat, mai intră şi 
fetişismul (presupune folosirea unei anumite ţinute de că-
tre partener), frotteurismul (implică atingerea şi frecarea de o 
persoană care nu consimte), pedofilia (implică activitatea se-
xuală cu un copil) şi fetişismul transvestic (implică travestirea 
de către un bărbat în îmbrăcăminte de femeie) 

- Cum se tratează ele? 
- Depinde ce dorim să tratăm. Ca să tratăm ceva din punct 
de vedere psihologic trebuie să ne dorim o schimbare şi să 
ne asumăm atât faptele cât şi procesul de psihoterapie, iar în 
acest punct de cele mai multe ori mor şi intenţiile de tratare. 
Cei care suferă de tulburări sexuale din cateogoria parafiliilor 
sunt persoane care au nevoie de tratamente medicamentoase 
prescrise de medic şi, în paralel, şedinţe de psihoterapie. Tra-
tamentul urmăreşte reducerea şi controlul comportamentu-
lui sexual deviant.

Deviațiile sexuale
Diferența între 
normal și bolnav

^ De ce şi cum apare
dorinţa de a domina,
la bărbaţi şi la femei
„Sadismul sexual implică acte reale, nu si-
mulate, prin care individul obţine excitaţie 
sexuală din suferinţă psihologică sau fizi-
că a victimei. Cu alte cuvinte, sadicul pro-
voacă suferinţă pentru a simţi plăcere. 
Ca majoritatea tulburărilor sexuale şi sa-
dismul îşi are rădăcinile în copilărie aco-
lo unde o posibilă traumă să îşi fi pus am-
prenta, ceea ce înseamnă că atât bărba-
ţii, cât şi femeile pot fi afectaţi deopotri-
vă. Studiile spun însă că bărbaţii sunt în-
tr-un număr mai mare afectaţi şi ajung la 
maturitate să aibă acest gen de tulburare. 
Despre dominarea într-un act sexual nor-
mal se poate vorbi ore în şir. Pe scurt, pu-
tem spune că este normal ca dominarea 
să fie experimentată de ambii parteneri, în 
funcţie de nevoia şi de imaginaţia fiecăru-
ia”, arată Eveline Osnaga - Țibichi. 

^ Exibitionismul 
„Termenul exhibiţionism este explicat printr-o impulsiune ire-
zistibilă de expunere în public a organelor genitale, în stare de 
erecţie sau flasciditate. Pentru a nu fi uşor descoperiţi, exhibiţi-
oniştii îşi maschează prezenţa şi comportamentul până la mo-
mentul potrivit. În general, „spectacolul” se desfăşoară în lo-
curi publice: şcoli, cămine, licee, parcuri. Aspectele care favori-
zează declanşarea acestui comportament sexual la tineri este 
rigiditatea părinţilor, lipsa unor activităţi optime de petrecere a 
timpului liber şi chiar şi izolarea social”, explică psihologul. 

„Este un act sexual real, nu imagi-
nar, care are la bază umilirea, violenţa, 
dominarea prin legare şi, cu alte cu-
vinte, satisfacţia prin suferinţă. Con-
form Dsm-ului o parte din cei care au 
această tulburare sexuală, suferă din 
cauza fanteziilor lor masochiste care 
apar în timpul actului sexual sau al 
masturbării. Cu alte cuvinte, fantezi-
ile masochiste implică de regulă fap-
tul de a fi violat în timp ce este legat 
sau ţinut „captiv” de alte persoane, 
sau atunci când subiectul ajunge să 
îşi aplice şocuri electrice, să se înţe-
pe pe cu ace şi chiar ajunge până la a 
se mutila. Actele masochiste care pot 
fi observate cu un partener pot inclu-
de de la contenţia, legatul la ochi, bă-
tutul cu biciul, bătutul cu palma pes-
te fese, până la tăiere, înţepare, şocuri 
electirice şi chiar umilirea parteneru-
lui prin urinare sau defecare pe el. Am 
descris acest „tablou” pentru a să se 
face uşor diferenţa dintre picanteriile 
unui cuplu şi adevărată tulburare se-
xuală”, explică psihologul. 

Ce e masochismul şi cum se manifestă el

Alte tipuri de deviații și cum se explică ele


