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NATURALNE PLANOWANIE RODZINY A ANTYKONCEPCJA1
,,Człowiek opanowuje naturę przez to,
że coraz pełniej wykorzystuje ukryte w niej możliwości”
Karol Wojtyła
Małżeństwo jest wspólnotą, która pogłębia się podczas realizacji
wspólnych celów (Braun-Gałkowska, 1985, s. 23). Na rozwój więzi
i miłości pomiędzy małżonkami istotnie wpływa współżycie seksualne.
Zaspokaja ono psychiczne potrzeby pary małżeńskiej, stanowi fundament
potrzeby rodzicielstwa. Pomaga pielęgnować i podtrzymywać miłość
(Ryś, 1999, s. 77n). Realizowane w odpowiedni sposób przyczynia się do
stabilizacji i powodzenia związku małżeńskiego (Rostowski, 1987, s. 273).
Problematyka

naturalnego

planowania

rodziny

była

często

podejmowana w literaturze. Zajmowali się nią m.in. R. J. Fehring,
W. Kurz (2000); W. Fijałkowski (1977a, 1977b; 2004);

P. Frank-

Herrmann i in. (2007); D. Kornas-Biela (2004a, 2004b, 2004c);
K. Kosmala (1998a, 1998b); K. Meissner (1997, 2005); G. Popcak (2005);
J. Rötzer (2005); Z. Szymański (2004); M. A. Wilson (2001); P. Wosicki
(2006) oraz E. Wójcik (1995, 2006).
Pierwsze badania naukowe dotyczące psychologicznych aspektów
naturalnego planowania rodziny przeprowadził dr John Marshall. Zostały
one opublikowane w 1970 roku. Badania porównawcze między NPR

1

Opracowanie niniejsze stanowi fragment pracy magisterskiej napisanej w Instytucie
Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Marii Ryś w 2009
roku.

i antykoncepcją zrealizowali m.in.: J. Totorici w roku 1979; R.J. Fehring
i in., w latach 1989 i 1994; B. Oddens w roku 1995 (za: Fehring, Kurz,
2000, s. 246-250) oraz Raith i in. w roku 1997 (za: Kornas-Biela, 2004c,
s. 12).
Badaniom dotyczącym korelacji miedzy szczęściem małżeńskim
i stosowaniem NPR przewodniczył R. Lerner przy współpracy z Family of
the Americas Foundation w roku 20002. Wpływ NPR na parę małżeńską
badali L. VandeVusse, L. Hanson, R. J. Fehring, A. Newman, J. Fox
w roku 2003 (VandeVusse i in., 2003).
Badania nad skutecznością metod naturalnych były prowadzone
w wielu krajach przez liczne osoby i organizacje. Badania te podejmowali
m.in.: Vincent w roku 1967; Marshallw roku 1968; Uniwersytet Fairfield
w latach 1970-1973, a także Rötzer w roku 1973; Cloud w roku 1974; Ball
w roku 1976; Parrenteau, Rice, Lanctot, Carreau w roku 1976; Kyu Ssn
Cho-Urban w roku 1976; Departament Zdrowia i Oświaty w USA w latach
1976-1978; Rice, Lanctot w roku 1978; Klaus w roku 1979; Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) w roku 1981; Barbato i Bertolotti w roku
1987; Rötzer w roku 1987; Frank-Herrmann w roku 1988; Döring; Xu,
Zhang w latach 1988-1990; Frank-Herrmann, Freundl w roku 1991;
Rötzer w roku 1993; Nanjing, Anhui, Kunmin i Shanghai/Qian i in.
w latach 1996-19973; a także Frank-Herrmann, Heil, Gnoth, Toledo,
Baur, Pyper, Jenetzky, Strowitzki, Freundl w latach 1985-2005 (badania
podłużne) (Frank-Herrmann i in., 2007, s. 1312).
Różnorodne

aspekty

NPR

były

badane

w

ramach

prac

dyplomowych obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
2

Za: Wilson, 2001,
http://www.physiciansforlife.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=
193.
3 Za: Wikipedia,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Naturalne_planowanie_rodziny#Przeprowadzone_b
adania_nad_skuteczno.C5.9Bci.C4.85_metod_NPR.
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Należy

wymienić

następujące

zagadnienia:

więź

małżeńska

[A. Szmarowska w roku 1991 oraz E. Biała w roku 1997]; doświadczenia
par związane ze stosowaniem NPR [D. Bogusławska w roku 1993];
motywacja [A. Olejnik w roku 1993 oraz A. Grzywaczewska w roku 2001];
religijność [K. Osmałek w roku 1994]; skuteczność NPR [Jarosiewicz
w roku 1996]; NPR jako wyraz odpowiedzialnego rodzicielstwa [A. Przech
w

roku

1996];

osobowość

użytkowników

NPR

i

antykoncepcji

[J. Wirgowska-Lender w roku 1996]; postawy wobec prokreacji i dziecka
[B. Drozd w roku 1998]; trudności [M. Danik w roku 2000]; pastoralne
aspekty NPR i jego moralna ocena [K. Kucewicz w roku 2002]
(za: Kornas-Biela, 2004a, s. 8).
1. Definicja i rys historyczny naturalnego planowania
rodziny
Według Światowej Organizacji Zdrowia naturalne planowanie
rodziny (NPR, naturalna regulacja poczęć) służy odłożeniu lub
osiągnięciu poczęcia. Jest oparte na obserwacji naturalnie występujących
objawów i oznak faz płodności oraz niepłodności podczas cyklu
miesiączkowego. W celu odłożenia lub uniknięcia poczęcia, osoby
stosujące NPR nie podejmują współżycia w dniach potencjalnie
płodnych. Natomiast, gdy planują poczęcie, wtedy NPR stwarza
możliwość określenia fazy płodności i dzięki temu maksymalizuje się
prawdopodobieństwo poczęcia dziecka4.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia pojęcie
,,naturalne planowanie rodziny” powinno być zastąpione terminem
,,metody rozpoznawania płodności” MRP (ang. fertility awareness

4

Za: Strus, http://www.szansaspotkania.net/index.php?pageid=2171.
-3-

methods) (za: Szymański, 2004, s. 132). Choć według D. Kornas-Bieli
(2004a, s. 3) pojęcia te nie są tożsame5.
Idea naturalnego planowania rodziny zakłada sublimację popędu,
a nie wypieranie potrzeb seksualnych. Przeniesienie energii popędowej
następuje w dni potencjalnej płodności, gdy małżonkowie nie planują
poczęcia dziecka (Jarosiewicz, 2000, s. 19). W naturalnym planowaniu
rodziny liczy się nie tylko opanowywanie się, ale uznanie, że w hierarchii
wartości miłość jest ważniejsza niż sama seksualna przyjemność6
(Wójcik, 2006, s. 131).
Do metod naturalnego planowania rodziny zaliczyć można: metody
objawowo-termiczne podwójnego sprawdzenia (Rötzera, angielska);
metodę objawowo-termiczną i termiczną (polska - według Teresy
Kramarek) oraz metodę owulacji (Billingsa) (Szymański, 2004, s. 5).
Metody te różnią się hierarchizacją wskaźników i rodzajem obliczeń
(Troszczyński, 1997, s. 15).
Naukowe podstawy NPR zostały opracowane w pierwszej połowie
XX wieku przez Austryjaka H. Knaus'a oraz Japończyka K. Ogino.
Formuły te były modyfikowane przez Smulders'a i Holt'a oraz Billings'a.
Następnie Squire wprowadził pomiary tzw. podstawowej temperatury
ciała (PTC), a Van de Velde odkrył związek podwyższającej się w drugiej
części cyklu temperatury z czynnością ciałka żółtego. Interpretacja
wykresów PTC była udoskonalana przez wielu badaczy m.in. przez
G. Döringa, A. Flynn, F. i M. Guy, J. Holta, T. Kramarek, J. Marschala,
R. Palmera, J. Rötzera. Kolejnym etapem było określenie cech tzw.
,,znamiennego skoku” temperatury przez grupę ekspertów Światowej
5

Metody rozpoznawania płodności w przeciwieństwie do NPR są ,,instrumentem
detekcji owulacji”, a nie stylem życia, mogą służyć ograniczeniu stosowania
antykoncepcji tylko do dni płodnych, a także być stosowane poza małżeństwem
(Kornas-Biela, 2004a, s. 3). Ze względu na dwa ostatnie argumenty, w dalszej części
pracy używane będą terminy „naturalne planowanie rodziny” oraz ,,naturalna
regulacja poczęć”.
6 Por. także: Wojtyła, 2001, s. 216.
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Organizacji Zdrowia (WHO). Następnie w roku 1964 Billings opublikował
pracę zatytułowaną ,,Metoda owulacji”. Metodę tę rozwinął potem wraz
z E. Odebladem i T. Hilgersem. Natomiast w 1965 roku Rötzer
przedstawił opracowaną przez siebie metodę objawowo-termiczną. Cenne
uzupełnienie tej metody stanowi objaw szyjkowy odkryty przez Edwarda
F. Keefe (za: Fijałkowski, 2004, s. 9n).
Organizacjami zajmującymi się rozpowszechnianiem naturalnego
planowania rodziny oraz badaniami na ten temat są na świecie:
Międzynarodowa

Federacja

Popierania

Rozwoju

Rodziny

(ang.

International Federation for Family Life Promotion - IFFLP);
Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy dla Naturalnego Planowania
Rodziny (IANFP); Światowa Organizacja Metody Owulacji Billingsa (ang.
World Organization of the Ovulation Method Billings - WOOMB)
(tamże, s. 15). W Polsce działa natomiast: Instytut Naturalnego
Planowania Rodziny według metody Rötzera (INER); Liga Małżeństwo
Małżeństwu (LMM); Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego
Planowania

Rodziny

(PSNNPR);

Towarzystwo

Odpowiedzialnego

Rodzicielstwa (TOR); Stowarzyszenie ,,Miłość i Odpowiedzialność”
(za: Szymański, 2004, s. 7).
2. Pozytywne aspekty naturalnego planowania rodziny
Stosowanie metod naturalnych związanych z planowaniem rodziny
przyczynia

się

do

pogłębienia

miłości

małżonków,

rozwija

odpowiedzialność oraz wzmacnia wolę (za: Wosicki, 2006, s. 20).
Prowadzi do odpowiedzialności i dojrzałości psychicznej (Wójcik, 2006,
s. 130). Jest metodą ekologiczną, nie szkodzi organizmowi i nie niszczy
płodności. Dzięki systematycznym obserwacjom swojego organizmu,
kobieta może wcześnie rozpoznać początek procesu chorobowego
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narządów rodnych. Ponadto znajomość rytmu własnego organizmu
sprawia, że bardziej akceptuje ona swoją płeć, wzmacnia się jej
samoświadomość. Kobieta nie czuje się wykorzystywana jako obiekt
rozładowania napięć seksualnych. Nie występuje u niej oziębłość płciowa,
a współżycie seksualne nabiera głębokiej treści (Ryś, 1999, s. 80).
Wyniki badań wskazują, iż pary małżeńskie stosujące NPR mają
znacząco wyższą samoocenę oraz wyższy poziom dobrostanu w sferze
duchowej (pod względem religijnym i egzystencjalnym) niż małżeństwa
korzystające z antykoncepcji (Fehring, Kurz, 2000, s. 247). Naturalne
metody regulacji poczęć mają również pozytywne implikacje dla
zdrowia7. Kobiety stosujące NPR w porównaniu z kobietami stosującymi
antykoncepcję wykazały w badaniach mniejszą depresyjność oraz
drażliwość, a także niższy poziom niepokoju o swój stan zdrowia.
Dodatkowo pociąg seksualny i poziom przyjemności doznawanej z seksu
był u nich wyższy w stosunku do drugiej grupy (tamże, s. 249). Poza tym
naturalne

metody

planowania

rodziny

wymagają

czasowego

podporządkowania seksualnej potrzeby potrzebom wyższym, co może być
źródłem konstruktywnych oraz cennych społecznie dążeń (Czapów, 1977,
s. 266). Dodatkowo przez to, że małżonkowie nie stosują żadnych
środków antykoncepcyjnych, zostaje zachowana estetyka współżycia,
a dzięki temu, że postępują zgodnie ze swoim superego, współżyciu jako
wyrazowi miłości towarzyszy jego naturalne piękno8.
Naturalne planowanie rodziny oprócz pozytywnych implikacji
dotyczących różnych sfer życia, niesie ze sobą również liczne korzyści dla
małżeństwa.

7

Kobiety, które regularnie współżyją w sposób naturalny, tzn. z pozostawieniem
męskiego nasienia w drogach rodnych, łagodniej przechodzą dolegliwości
poprzedzające klimakterium (Wisłocka, 1985, s. 239).
8 Kosmala, 1998b,
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0398.htm#nat.
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3.

Wpływ

naturalnego

planowania

rodziny

na funkcjonowanie małżeństwa
Wyniki

badań

przeprowadzonych

w

2000

roku

pod

przewodnictwem R. Lerner'a9 pokazują związek między stosowaniem
naturalnego planowania rodziny a powodzeniem małżeństwa. W grupie
par stosujących NPR w porównaniu z parami stosującymi antykoncepcję
wskaźnik rozwodów wynosi tylko 0,2%10. Małżonkowie ci cieszą się
większym poziomem intymności i głębszą komunikacją, łączy ich więcej
relacji.

Z

większym

zaangażowaniem

i

odpowiedzialnością

przeciwdziałają rozbiciu oraz rozpadowi własnych rodzin. Kobiety
stosujące NPR doświadczają większego szczęścia małżeńskiego i są
bardziej zadowolone z życia, charakteryzują się mniejszą skłonnością do
zdrady małżonka. Nie są one skłonne do pozostawienia rodziny
i zamieszkania z drugim mężczyzną, a także do podejmowania decyzji
o aborcji11. Według doświadczeń ekspertów z dziedziny naturalnego
planowania rodziny, decyzji o aborcji nie podejmuje żadna para
korzystająca z metod naturalnych (Meissner, 2005, s. 49).
Inne badania naukowe wskazują, że stosowanie naturalnego
planowania rodziny w małżeństwie wpływa na powiększenie się
wzajemnego szacunku i polepszenie komunikacji między małżonkami
(VandeVusse i in., 2003, s. 172). Dzieje się tak, gdyż małżonkowie

9

Badanie przeprowadzono na grupie 505 par małżeńskich stosujących NPR, gdzie
grupę porównawczą stanowili respondenci dwóch największych raportów rządowych
(Wilson, 2001,
http://www.physiciansforlife.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=
193).
10 Podczas, gdy w ogólnej populacji jest on równy ok. 55% (za: Wosicki, 2006, s. 29).
11 Za: Wilson, 2001,
http://www.physiciansforlife.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=
193.
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omawiają trudności, jakie napotykają w dniach płodnych. Dzięki temu
dialog między nimi jest żywy, co pomaga w pielęgnowaniu wzajemnej
miłości (Rötzer, 2005, s. 11). Małżonkowie komunikują także swoje
potrzeby, obawy i oczekiwania związane z okresem wstrzemięźliwości12.
Uwzględnianie naturalnego rytmu płodności w małżeństwie sprzyja
nieustannej odnowie pożycia małżeńskiego oraz przyczynia się do
umocnienia dwuosobowej jedności małżonków oraz pogłębienia więzi
między nimi (Fijałkowski, 1977b, s. 91n). Więź między małżonkami staje
się silniejsza, gdyż metoda ta wymaga od nich dialogu (Ryś, 1999, s. 80).
Głębsza więź tworzy się również dzięki sprzyjającemu klimatowi
psychicznemu podczas współżycia13. Poza tym zacieśnianie więzi
psychicznej sprawia, że stosunki intymne stają się bogatsze i zbliżają
małżonków do siebie (Wójcik, 1995, s. 14). Poprzez zintegrowanie
rozdzielanych często funkcji popędowych naturalna regulacja poczęć
umożliwia

także

przywrócenie

harmonii

przeżyciom

seksualnym

(Fijałkowski, 1977b, s. 116). Znajduje to potwierdzenie w empirii. Wyniki
badań R. J. Fehringa wskazują m.in., że pary stosujące NPR
charakteryzują

się

wyższym

poziomem

bliskości

intelektualnej

i seksualnej w stosunku do par stosujących antykoncepcję (Fehring, Kurz,
2000, s. 248). Z. Lew-Starowicz (1989, s. 11) przyznaje, że metody
naturalne

mogą

sprzyjać

powstaniu

harmonii

oraz

satysfakcji

seksualnej14.
Czasowe odroczenie aktywności płciowej wyraźnie służy budowaniu
wierności małżeńskiej. Opanowywanie swoich pragnień w dniach
potencjalnie płodnych uczy szacunku dla współmałżonka oraz poczucia
odpowiedzialności za własne zachowania seksualne (za: Wosicki, 2006,
12

Kosmala, 1998b,
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0398.htm#nat.
13 Tamże, http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0398.htm#nat.
14 Frustracja dotycząca małżeńskiej satysfakcji seksualnej może nieść za sobą
zakłócające konsekwencje o szerokim zasięgu (Rostowski, 1987, s. 271).
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s. 9). Wymaga to oczywiście ćwiczenia się w cierpliwości i samokontroli.
Cechy te są jednak zasadniczymi elementami pomagającymi budować
związek małżeński, miłość oraz satysfakcjonujące pożycie intymne
(McDowell, 2000, s. 344). Kilkudniowa abstynencja seksualna może
ponadto bardzo korzystnie wpłynąć na wzajemne relacje małżeńskie15.
Co więcej przeciwdziała przesytowi, a z punktu widzenia biologicznego
jest korzystna dla organizmu (Wisłocka, 1985, s. 200).
Małżonkowie współżyjący zgodnie z naturalnym rytmem kobiety,
uczą się wspólnej odpowiedzialności, panowania nad sobą, wzajemnego
szacunku. Kobieta czuje się zaakceptowana w swej odmiennej od
mężczyzny naturze (Stimpfle, 1985, s. 68). Metoda naturalnej regulacji
poczęć umacnia miłość, a także pogłębia zaufanie i małżeńskie szczęście
(Wiśniewska-Roszkowska,

1995,

s.

122).

Daje

również

poczucie

partnerstwa (Ryś, 1999, s. 80).
Jak wynika z przytoczonych wcześniej badań, wskaźnik rozwodów
u par stosujących NPR wynosi 0,2%16. J. Rötzer natomiast zaobserwował,
że wśród 664 par które nauczyły się metody, podczas 5 lat jej stosowania
tylko 2 się rozwiodły (wskaźnik 0,3%). J. Enichlmayr pisze o 4 parach
z 1700, co przekłada się również na wskaźnik 0,2%17.
Wyniki badań J. Marshalla z roku 1970 wskazują, że dla 78%-85%
par stosujących NPR jest to czynnik wzmacniający ich małżeństwo.
Małżonkowie zauważyli, że dzięki naturalnej regulacji poczęć wzrosły
komunikacja, bliskość i zaufanie do partnera. Metoda pomaga także we
wzroście samokontroli, wpływa też na powiększenie się libido. U wielu
par stwierdzono polepszenie relacji z Bogiem. Znacząca mniejszość par
15

Kosmala, 1998b,
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0398.htm#nat.
16 Wilson, 2001,
http://www.physiciansforlife.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=
193.
17 Za: Kosmala, 1998a,
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0798.htm#czyu.
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korzystających z NPR wskazała na pojawiające się w związku z tym
trudności (Fehring, Kurz, 2000, s. 246). W badaniach L. VandeVusse i in.
(2003, s. 173) pojawiło się aż 74% pozytywnych i tylko 26% negatywnych
opinii na temat NPR18. Natomiast w badaniach A. Szmarowskiej z 1991
roku 95% ankietowanych określiło swoją małżeńską więź jako silną lub
bardzo silną. Wyszczególniono także, że NPR stwarza klimat dla rozwoju
miłości, zrozumienia, odpowiedzialności i szacunku (88% badanych),
sprzyja satysfakcjonującemu pożyciu seksualnemu (50% badanych),
a także pomaga w poczęciu oraz wychowaniu potomstwa (44%
badanych). Stosowanie metod naturalnej regulacji poczęć jest więc
istotnym czynnikiem dodatnio wpływającym na związek małżeński.
Należy dodać, że korzystanie z tych metod nie tylko implikuje pozytywne
skutki, ale także wymaga od małżonków odpowiedniej postawy19, co jest
również korzystne dla funkcjonowania związku małżeńskiego (za:
Kornas-Biela, 2004c, s. 11).
4. Motywy wyboru NPR
Pary małżeńskie wybierają naturalne metody planowania rodziny
kierując się nie tylko motywami moralnymi czy religijnymi, ale także
względami zdrowotnymi20 oraz ekologicznymi (Troszczyński, 1997, s. 15).
Tym niemniej religijno-moralny aspekt w wyborze NPR jest u małżonków

18

Opinie pozytywne (31% - polepszenie relacji; 15% - zadowolenie z metody, 15% ubogacenie duchowe, 13% - polepszenie wiedzy o cyklicznych zmianach
w organizmie); opinie negatywne (13% - napięte interakcje seksualne; 7% - problemy
z metodą, 6% - gorsze relacje) (VandeVusse i in., 2003, s. 173).
19 M.in. życzliwości, szacunku, akceptacji, zrozumienia, szczerego dialogu, chęci
czynienia dobra dla drugiej osoby (Kornas-Biela, 2004c, s. 11).
20 Mowa tu o obawie przed niekorzystnymi i szkodliwymi skutkami stosowania spirali
oraz środków hormonalnych (Troszczyński, 1997, s. 15).
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dominujący21. W badaniach polskich względy zdrowotne wymieniane były
przez 21% respondentów, natomiast osobiste korzyści przez 23%
badanych. U narzeczonych natomiast wiodącym motywem jest wzgląd
psychologiczny - wyrażenie otwartości na przyjęcie nowego dziecka oraz
negacja aborcji w przypadku nieplanowanego poczęcia (Kornas-Biela,
2004a, s. 5).
Należy dodać, że silna motywacja do stosowania naturalnej regulacji
poczęć zwiększa szanse efektywnego stosowania NPR22.
5. Trudności w stosowaniu NPR
Trudności

w

stosowaniu

NPR

mogą

dotyczyć

problemu

z wprowadzeniem naturalnej metody regulacji poczęć do własnego
małżeństwa. Mogą być również związane z sytuacją, gdy małżonkowie
podjęli decyzję, że chcą w życiu płciowym postępować zgodnie z prawem
naturalnym, ale mają problemy z jego przestrzeganiem. Mogą wreszcie
dotyczyć indywidualnie kobiety i mężczyzny, a także być trudnością dla
obydwojga małżonków (Kornas-Biela, 2004b; por. także: Meissner,
2005, s. 48-60; Popcak, 2005).
W przypadku żony problem może wynikać z jej emocjonalności.
Kobieta stosunkowo łatwo ulega mężczyźnie. Gdy ma on problemy
z zachowaniem wstrzemięźliwości, może ona postąpić niezgodnie ze
swoim wewnętrznym przekonaniem i odstąpić od reguł metody lub
zastosować

antykoncepcję.

Inne

źródło

trudności

może

tkwić

w nieodpowiedniej postawie męża, która utrudnia kobiecie zarówno
współżycie seksualne, jak i przyjęcie zasad naturalnego planowania

21

W badaniach D. Bogusławskiej z roku 1993, motyw moralny wymieniło 80% kobiet
i 50% mężczyzn. Motyw religijno-moralny w badaniach M. Szczepanowicza z roku
1992 wymieniany był przez 50% małżonków (za: Kornas-Biela, 2004a, s. 5).
22 Strus, http://www.szansaspotkania.net/index.php?pageid=2171.
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rodziny. Żonie potrzebna jest w pełni męska, wyzbyta egoizmu, dojrzała
postawa męża, który potrafi obdarzyć ją czułością oraz prawdziwą
miłością, jest otwarty na codzienne współdziałanie i dialog, a także
przejawia troskę o dzieci oraz zainteresowanie macierzyńską rolą żony.
Jeszcze innym powodem trudności jest nieakceptacja przez żonę jej
kobiecości, a w związku z tym możliwości stania się matką (Meissner,
2005, s. 50-57).
Trudności doświadczane przez mężczyzn można podzielić na dwie
kategorie. Pierwsza dotyczy zaburzeń identyfikacji psychoseksualnej.
Mężczyzna chce we własnym małżeństwie postępować w sposób, który
sam sobie wypracował, ale nie czuje się wtedy prawdziwym mężczyzną,
ponieważ jego ojciec przekazał mu zupełnie inny, ale trudny do
zaakceptowania wzorzec męskości. Takie emocjonalne rozdarcie jest
bardzo częstym zjawiskiem. Druga trudność polega na realizowaniu
modelu ,,brutalnej męskości”. Mężczyzna tłumi głębsze uczucia, a miary
swojej męskości szuka w ilościowym, a nie jakościowym podejściu do
współżycia. Nie potrafi przyjąć zasad naturalnego planowania rodziny. Są
one według niego niezgodne z poczuciem męskości, gdyż uważa, że
działanie seksualne jest nieodpartą koniecznością (tamże, s. 58-60). Jest
to trudna sytuacja zwłaszcza, gdy żona jest przekonana co do słuszności
stosowania metod naturalnych. Rozbieżność w tego typu okolicznościach
może być przyczyną poważnych konfliktów, a przede wszystkim
niezadowolenia lub poczucia nieszczęścia małżonka, który jest na
wyższym poziomie rozwoju moralnego oraz prezentuje „bardziej
personalną orientację swej filozofii seksualnej” (Rostowski, 1987,
s. 314). Naturalna regulacja poczęć musi być zatem zaakceptowana przez
obydwoje małżonków23 24.
23

Kosmala, 1998b
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0398.htm#nat.

- 12 -

Przyczyną trudności w powzięciu decyzji przez małżonków odnośnie
do stosowania naturalnych metod planowania rodziny mogą być również
panujące stereotypy oraz brak wiedzy na temat tychże metod u lekarzy
ginekologów i przez to przekazywanie niefachowych informacji (KornasBiela, 2004a, s. 4; por. także: Kornas-Biela, 2004b, s. 7n; Troszczyński,
1997, s. 16)25.
Co więcej, aby przyjąć w swym małżeństwie naturalną regulację
poczęć, należy uczyć się metody przez około 3 miesiące. Nauczanie
powinno ponadto zostać przeprowadzone przez wykwalifikowaną
osobę26.
Trudności dotyczące stosowania NPR są różnorodne. W badaniu
J. Marshalla zdecydowana mniejszość małżonków stosujących naturalne
metody regulacji poczęć przyznała, że ciężko znoszą oni okres czasowej
abstynencji seksualnej, mają problemy ze spontanicznością podczas
zbliżeń intymnych oraz z codzienną samoobserwacją, obawiają się ciąży,
a także mają wrażenie jak gdyby seks był zaplanowany. Niektóre kobiety
wskazały również na podwyższone pragnienie zbliżeń seksualnych
podczas okresu płodnego, a obniżone w fazie poowulacyjnej (za: Fehring,
Kurz, 2000, s. 246). Wyniki badań Z. Lwa-Starowicza (1989, s. 12)
wskazują, iż u 21% kobiet i 48% mężczyzn wystąpiło uczucie sztuczności
spowodowane dostosowywaniem współżycia do dni niepłodnych.
Im bardziej para małżeńska jest zdolna sprawować kontrolę nad własną płodnością
w sposób obopólnie ustalony i zamierzony, tym związek małżeński jest bardziej
dobrany (Rostowski, 1987, s. 388).
25 Wyniki ankiety przeprowadzonej na jednej z uczelni medycznych pokazały, że 96%
ankietowanych studentek VI roku i 90% studentów udzieliło błędnych odpowiedzi na
pytania o metodę termiczną. Około 50% kobiet i 20% mężczyzn było zaznajomionych
z zasadami metody Billingsa (Troszczyński, 1997, s. 16). Co więcej wyniki badań
Instytutu Matki i Dziecka wskazują, iż oprócz małej wiedzy lekarzy dotyczącej metod
naturalnego planowania rodziny, mają oni małą motywację do nauki NPR,
charakteryzuje ich postawa niedowierzania co do efektywności tych metod oraz
lekceważący stosunek do nich, a antykoncepcja jest przez nich preferowana
w poradnictwie i uznawana za bardziej nowoczesną i naukową metodę planowania
rodziny (Kornas-Biela, 2004a, s. 4).
26 Strus, http://www.szansaspotkania.net/index.php?pageid=2171.
24
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Ponadto 21% kobiet odczuwało dyskomfort wynikający z wyłączenia
współżycia w okresie okołoowulacyjnym, w którym potrzeby seksualne są
nasilone. 18% kobiet miało negatywne odczucia estetyczne spowodowane
badaniem śluzu. W badaniach M. Szczepanowicza z 1992 roku,
najczęściej wymienianym utrudnieniem dla małżonków jest konieczność
czasowego zawieszenia aktywności seksualnej, z tym że dotyczy ona
głównie mężczyzn (K= 8%, M= 27%) (za: Kornas-Biela, 2004b s. 7).
Niektóre małżeństwa stosujące NPR odczuwają również napięcie
emocjonalne

spowodowane

abstynencją

seksualną

trwającą

od

8 do 16 dni27.
D. Kornas-Biela (2004b, s. 7-10) pisze o przyczynach trudności
związanych z akceptacją i stosowaniem NPR. Zawierają się one w sferze
poznawczej (brak wiedzy i mity na temat naturalnego planowania
rodziny; propaganda środków antykoncepcyjnych; lansowana przez
media mentalność „bezpiecznego seksu”; przesadne zaangażowanie
medycyny

w

rozwiązywanie

społecznych

problemów);

w

sferze

emocjonalnej (trudności w akceptacji siebie i swego „fizycznego ja”;
niedojrzałość psychiczna; trudności w budowaniu pozytywnej tożsamości
płciowej; trudności w akceptacji roli płciowej; trudności związane ze sferą
seksualną; trudności w ekspresji uczuć); w sferze motywacyjnodążeniowej (konieczność zaangażowania własnej aktywności i czasu
w naukę metody; brak motywacji do stosowania NPR biorący się
z wpływów wychowawczych rodziny pochodzenia;

pesymistyczne,

obronne lub lękowe podejście do życia oraz niechęć do ryzyka
i podejmowania go; system wartości, w którym aktualnie nie zawiera się
posiadanie dziecka; brak wsparcia; brak osób w bliskim otoczeniu, które
efektywnie i z satysfakcją stosują NPR; religijność i związany z nią
Strus, http://www.szansaspotkania.net/index.php?pageid=2171.
Czas abstynencji jest różny w zależności od stosowanej metody NPR (Kosmala, 1998a,
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0798.htm#czyu)

27
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poziom

akceptacji

ograniczenia

NPR);

częstotliwości

w

sferze

kontaktów

behawioralnej

(konieczność

seksualnych;

występowanie

sytuacji życiowych utrudniających stosowanie NPR; poważne problemy
małżeńskie lub osobowościowe, które stanowią podwaliny konfliktu
dotyczącego NPR).
Stosowanie naturalnych metod regulacji poczęć wymaga stałego
przekraczania warstwy popędowej (Ryś, 1999, s. 79). Jednak potrzeby
seksualne - według A. Kępińskiego - nie są potrzebami bezwzględnie
wymagającymi zaspokojenia. W przeciwieństwie do pozostałych działań
biologicznych mogą być odroczone na dowolnie długi okres czasu28 (za:
Meissner, 1997, s. 20).
6. Metody NPR a frustracja seksualna
Jak wykazano w poprzednim podrozdziale, odraczanie współżycia
może niektórym małżonkom sprawiać trudności, szczególnie gdy okres
abstynencji trwa długo29. Co prawda nie stwierdzono szkodliwego
wpływu czasowego wyłączenia kontaktów seksualnych na zdrowie
małżonków (Fijałkowski, 1977a, s. 187; Ryś, 1999, s. 80), ale jak zauważa
amerykański psychoterapeuta Gregory Popcak frustracja30 seksualna
może wpływać na związek małżeński, a także na psychiczną równowagę
małżonków.

Dlatego małżonkowie powinni nauczyć się radzić sobie

28

Mózg człowieka składa się m.in. z podwzgórza („mózgu zwierzęcego”), zajmującego
się głównie odczuciami przyjemności i cierpienia oraz kory mózgowej, która jest
ośrodkiem rozumowania. Podwzgórze skłania do szukania natychmiastowego
zaspokojenia, natomiast kora mózgowa umożliwia dokonywanie analiz oraz wyborów
opartych na odraczaniu gratyfikacji, poczuciu obowiązku, poświęcaniu się czy miłości
(McDowell, 2000, s. 39).
29 Kosmala, 1998a,
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0798.htm#czyu.
30 Tematyką frustracji oraz badaniami na ten temat zajmowali się Rosenzweig
w latach 1934, 1939 oraz Dollard i in. w roku 1939 (za: Terelak, 2001, 59).
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z tym stanem napięcia oraz niezaspokojenia potrzeb seksualnych
i przeżywać go w odpowiedni sposób (Popcak, 2005, s. 19).
Praktykując naturalne planowanie rodziny powinni oni traktować
pojawiające się napięcia, jako szansę na pogłębienie miłości do
współmałżonka, a także jako konieczny element rozwoju duchowego. Gdy
odczuwana frustracja jest bardzo silna, wtedy według autora małżonek
doświadcza nie popędu seksualnego, ale egoistycznego pragnienia, nad
którym należy zapanować i przekształcić go. Małżonkowie mają uczyć się
zdolności kierowania popędem seksualnym tak, by świadomie ulegać mu
tylko wówczas, gdy jest on ukierunkowany na dobro drugiej osoby
(tamże, s. 20).
Gdy małżonek lub para małżeńska nie potrafią zapanować nad
swoim popędem i odczuwają, że niezaspokojone pragnienie seksualne
przesłania pozytywne strony ich małżeństwa, wtedy tym bardziej
zalecane

jest

praktykowanie

NPR.

Istnieje

bowiem

duże

niebezpieczeństwo, że taki nieuporządkowany popęd seksualny może
zniszczyć małżonka lub małżeństwo, albo też wpłynąć destrukcyjnie na
jedno i drugie. Zaleca się zatem małżonkom, aby w dniach czasowego
zawieszenia aktywności płciowej zbliżali się do siebie poprzez okazywanie
sobie wzajemnej czułości, rozmowę, wspólną pracę, czy modlitwę. Należy
podkreślić, że całkowite unikanie pozaerotycznej intymności w okresie
powściągliwości prowadzi do ukształtowania niedojrzałej seksualności
(tamże, s. 19n).
7. NPR a antykoncepcja
Naturalne Planowanie Rodziny obejmuje działania dwukierunkowe.
Może służyć odłożeniu poczęcia w czasie lub rezygnacji z niego, jak
również zaplanowaniu i ułatwieniu zajścia w ciążę. Antykoncepcja
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natomiast nastawiona jest na funkcję jednokierunkową, która sprowadza
się

do

przeciwdziałania

zapłodnieniu,

czasem

za

wszelką

cenę

(Szymański, 2004b, s. 213-215). Metody naturalne zakładają brak
współżycia w fazie płodnej, gdy nie planuje się poczęcia dziecka, ponadto
nie powodują szkodliwych skutków ubocznych. Antykoncepcja natomiast
ma na celu seksualną dostępność bez ograniczeń poprzez niszczenie
naturalnej płodności, co pociąga za sobą negatywne konsekwencje
zdrowotne (Wołochowicz, Wołochowicz, 2000, s. 74n).
Stosowanie

antykoncepcji

może

także

maskować

problemy

zdrowotne, NPR natomiast pomaga je wykryć i zidentyfikować.
W przypadku naturalnych metod planowania rodziny płodność jest
naturalnym procesem, jest więc obserwowana, a małżonkowie nie
ingerują w jej przebieg. Funkcja zespalająca i prokreacyjna aktu
seksualnego są połączone. W myśleniu antykoncepcyjnym płodność
stanowi problem, jest tłumiona lub blokowana, ingeruje się zatem w jej
proces, a funkcja zespalająca aktu płciowego jest odseparowana od
funkcji rozrodczej (Fehring, Kurz, 2000, s. 252).
Stosowanie naturalnych metod regulacji poczęć stanowi wyzwanie
dla użytkowników i przyczynia się do rozwoju małżonków, którzy jeśli nie
planują potomstwa, pracują nad samokontrolą powstrzymując się od
współżycia w dni płodne. To rodzi także zaufanie do współmałżonka.
Jeżeli chodzi o antykoncepcję, jest ona łatwa w użyciu, nie wymaga
samokontroli.

W

jej

przypadku

nie

buduje

się

zaufania

do

współmałżonka, ale do środka antykoncepcyjnego. W przypadku NPR
kobieta jest szanowana, a odpowiedzialność jest rozłożona na dwoje
małżonków31. Jeżeli chodzi o antykoncepcję, kobieta jest „obiektem

31

Patrząc z perspektywy filozoficznej naturalne metody pozwalają zachować pełny,
prawdziwy sens współżycia, natomiast uciekanie się do środków antykoncepcyjnych
w zbliżeniu damsko- męskim jest swoistego rodzaju kłamstwem (Meissner, 1997,
s. 24).
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seksualnym”, a środek zapobiegający poczęciu stosuje zwykle tylko jedna
osoba, najczęściej kobieta (tamże, s. 252). Poza tym metody naturalne
w

przeciwieństwie

do

antykoncepcji

nie

przynoszą

firmom

farmaceutycznym żadnych zysków (Wójcik, 2006, s. 137).
Do metod antykoncepcyjnych można zaliczyć stosunek przerywany;
antykoncepcyjne środki mechaniczne (np. prezerwatywy, kapturki
naszyjkowe);
antykoncepcyjne,

środki
które

plemnikobójcze;
często

mają

hormonalne

działanie

środki

wczesnoporonne

(np. estroprogasteny, progestageny, minitabletki progestagenne) oraz
wkładki wewnątrzmaciczne (Szymański, 2004a, s. 228-239).
7.1. Oddziaływanie antykoncepcji na zdrowie w świetle badań
Na podstawie licznych badań można stwierdzić negatywny wpływ
stosowania antykoncepcji zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.
Często skutki te są psychofizyczne, poniżej natomiast są one podzielone.
7.1.1. Oddziaływanie na zdrowie fizyczne
W zależności od zastosowanej metody kontroli urodzeń wyróżnić
można różnorodne konsekwencje zdrowotne.
Stosunek przerywany prowadzi do frustracji, a wielorazowe jego
powtarzanie wywołuje nerwicę seksualną (Szymański, 2004a, s. 228). Co
więcej u 33% kobiet i 19% mężczyzn rodzi uczucie rozdrażnienia, a u 27%
kobiet i 39% mężczyzn nieprzyjemne odczucie nadmiernej samokontroli
(Lew-Starowicz, 1989, s. 11).
Antykoncepcyjne środki mechaniczne pomniejszają satysfakcję
seksualną, co może ułatwiać powstawanie nerwic seksualnych oraz
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wpływać w negatywny sposób na więzi uczuciowe. Ponadto takie środki
stosowane jako zabezpieczenie przed chorobami przenoszonymi drogą
płciową chronią tylko w około 34% (Szymański, 2004a, s. 229). Mogą
zatem dać złudne poczucie bezpieczeństwa (Wołochowicz, Wołochowicz,
2000, s. 76). Co więcej zakłócają one wstępną fazę zbliżenia (aż u 78%
kobiet i 65% mężczyzn), a także wywołują dyskomfort estetyczny
(kapturki naszyjkowe u 58% kobiet, prezerwatywa u 31% kobiet i 12%
mężczyzn) (Lew-Starowicz, 1989, s. 11n).
Zauważono, że po zaprzestaniu stosowania zarówno stosunku
przerywanego jak i prezerwatywy, u kobiet wystąpiły: poprawa
samopoczucia,
złagodzenie

zmniejszenie

dolegliwości

nerwowego napięcia oraz

przedmiesiączkowych32

ewidentne

(Wisłocka,

1985,

s. 239).
Chemiczne

środki

plemnikobójcze

(pianki,

globulki,

kremy)

wywołują piekące bądź swędzące podrażnienia błony śluzowej dróg
rodnych (Wołochowicz, Wołochowicz, 2000, s. 76). Co więcej naruszają
naturalną kwasowość pochwy, zabezpieczającą przed bakteriami. Przy
częstym stosowaniu tychże środków pojawiają się infekcje dróg rodnych
(mogące doprowadzić do niepłodności), nadżerki, jak również stany
zapalne i alergiczne, także u mężczyzn (Wójcik, 2006, s. 139).
Najwięcej negatywnych konsekwencji wynika jednak ze stosowania
hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Są one przyjmowane między
innymi

jako

doustne

tabletki33.

32

Mogą

powodować

okresowe

Przyczyna może tkwić w pozytywnym wpływie wchłaniania się w ścianki pochwy
składników hormonalnych obecnych w męskim nasieniu (Wisłocka, 1985, s. 239).
33
Doustne środki hormonalne zawierają syntetyczne żeńskie hormony płciowe:
estrogeny i gestageny. Od 1960 roku zawartość hormonów w pigułkach stopniowo
zmniejszano z powodu silnych komplikacji zdrowotnych. Tym niemniej ich ilość
w pigułkach produkowanych obecnie jest ciągle duża, stąd też są nadal szkodliwe dla
zdrowia (Wójcik, 2006, s. 137).
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ubezpłodnienie oraz wywierać działanie wczesnoporonne34 (Szymański,
2004a, s. 229).
Ze względu na skład antykoncepcyjnych preparatów hormonalnych
pojawiają się różnorodne konsekwencje zdrowotne. Symptomy związane
z przewagą estrogenów w preparacie, to m.in. bóle głowy, nudności,
wymioty, obrzęki oraz przyrost masy ciała.
W zależności od dawki estrogenów mogą również pojawiać się
śluzowe upławy, dodatkowe krwawienia, bóle żylaków, napięcie
w sutkach, nieodwracalne brunatne przebarwienia naskórne, a także
zaburzenia snu i libido35. Estroprogestageny natomiast zwiększają
tendencję do udarów mózgowych, zakrzepowych zmian w żyłach oraz
zawałów serca. Przewaga progestagenów może wywołać obniżenie
nastroju i libido36, kurcze łydek oraz senność.
W

wyniku

stosowania

progestagenów

często

dochodzi

do

nieprawidłowych krwawień. Mogą pojawić się także zmiany zanikowe
endometrium. Minitabletki progestagenne (ang. mini - pills) zawierają
minimalną

dawkę

progestagenu,

która

często

nie

zatrzymuje

jajeczkowania. Ma więc działanie głównie wczesnoporonne. U 21% kobiet
stosujących minitabletki, pojawia się niewydolność ciałka żółtego, u 23%
tworzą

się

torbiele

czynnościowe

lub

nieprawidłowe

pęcherzyki

jajnikowe. U kobiet karmiących piersią środki te przenikają do pokarmu,
obciążając organizm dziecka (tamże, s. 231-238).
Grupując skutki zdrowotne stosowania antykoncepcji hormonalnej,
można podzielić je także według wywoływanych przez nią dolegliwości.
34

Działanie wczesnoporonne (inaczej antynidacyjne, antyimplantacyjne) polega na
zmianie czynności jajowodów, wywołaniu zaburzenia przemiany w endometrium,
a także na uszkodzeniu zygoty (Szymański, 2004a, s. 230).
35 Według badań Z. Lwa-Starowicza doustne środki hormonalne u 9% kobiet
powodują spadek poziomu libido, natomiast u 4% kobiet jego wzrost (Lew-Starowicz,
1989, s. 12).
36 Zmniejszenie popędu seksualnego może wynikać z imitowania przez pigułkę stanu
ciąży (za: Mojkowski, 2008, s. 40).
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Dotyczą one: układu krążenia (tabletki wpływając niekorzystnie na
krzepnięcie krwi mogą powodować nadciśnienie i choroby naczyń37, tj.
chorobę zatorowo-zakrzepową, zawał serca, udar); cukrzycy (oddziałują
na

podwyższenie

nowotworowych38

poziomu
(wraz

z

glukozy
długością

oraz

insuliny);

stosowania

chorób

antykoncepcji

hormonalnej wzrasta ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy, raka sutka,
gruczolaka wątroby, raka kosmówkowego macicy, jajnika39 oraz błony
śluzowej); stanów zapalnych pochwy i przydatków (co może skutkować
zrastaniem

jajowodów,

a

przez

to

ciążami

pozamacicznymi

i bezpłodnością); chorób wątroby (kamicy pęcherzyka żółciowego
i żółtaczki cholestatycznej). Oprócz wymienionych chorób mogą pojawić
się także działania uboczne, takie jak: migreny; bóle i zawroty głowy;
zaniewidzenia; krótkotrwałe utraty przytomności40; nudności i wymioty;
bolesne kurcze nóg; nietypowe krwawienia z dróg rodnych; ostre
i nawracające bóle brzucha; niedobory witamin i magnezu; zmiany
skórne, np. łojtoki, trądzik pospolity; przyrost masy ciała; obrzęki;
skłonność do depresji (za: Wosicki; 2006, s. 16n). Ponadto u młodych
dziewcząt obserwuje się zmiany w wyglądzie zewnętrznym, takie jak
tendencja do nadwagi, czy meszek zarostu (Jarosiewicz, 2000, s. 19).

37

Ryzyko powstania chorób naczyń znacznie wzrasta u kobiet powyżej 35 r. ż., kobiet
otyłych oraz u palących tytoń (za: Wosicki, 2006, s. 16).
38 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dn. 11.09.1996r., w wykazie czynników rakotwórczych doustne środki
antykoncepcyjne znajdują się na 17. i 18. miejscu (za: tamże, s. 17).
39 Niektóre źródła podają , że w wyniku stosowania doustnych tabletek hormonalnych
ryzyko wystąpienia raka jajnika zmniejsza się (Fehring, Kurz, 2000, s. 241).
40 W praktyce lekarskiej dr R. Gottfried oraz dr H. Reisner w latach 70. i 80. XX
wieku, spotykali się z przypadkami, że w bezpośrednim lub pośrednim następstwie
stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych dochodziło do uszkodzeń
okulistycznych i neurologicznych. U pacjentek pojawiały się bóle głowy, zmienne
utraty pola widzenia, zaburzenia czuciowe oraz ataki migreny. Dr med R. Gottfried
kategoryzuje powikłania neurologiczne wywołane przez hormonalne środki
antykoncepcyjne. Są nimi powikłania przejściowe, np. zaburzenia czucia; trwałe
objawy połowiczne; ciężkie porażenia połowiczne (czasem z zaburzeniami mowy);
a nawet zejścia śmiertelne (za: Wójcik, 1993, s. 9).
- 21 -

Jeżeli chodzi o wpływ na przebieg cyklu miesiączkowego, płodność
i możliwość późniejszego zajścia w ciążę, to niektórzy lekarze ginekolodzy
zalecają stosowanie pigułek antykoncepcyjnych w celu ,,regulacji cyklu”,
podczas gdy krwawienia w przerwie stosowania estroprogestagenów lub
progestagenów są w rzeczywistości wynikiem czasowego odstawienia
hormonów. Cykl miesiączkowy jest zablokowany. Po całkowitym
zaprzestaniu stosowania pigułek, cykl staje się znów nieregularny
(Chazan, 2004, s. 198; Szymański, 2004a, s. 232). Ponadto stosowanie
hormonalnych środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza długotrwałe,
może utrudniać zajście w ciążę (Chazan, 2004, s. 198). Co więcej
doświadczenia na zwierzętach sygnalizują, że aplikowanie pigułek
antykoncepcyjnych może powodować niepłodność potomstwa w żeńskiej
linii (Wołochowicz, Wołochowicz, 2000, s. 77).
Dane z prowadzonych przez 25 lat w Wielkiej Brytanii badań
pokazują,

iż

umieralność

kobiet

korzystających

z

antykoncepcji

hormonalnej jest większa względem grupy kontrolnej. Ta tendencja
utrzymuje się do dziesięciu lat od momentu zrezygnowania ze środka
(za: Wosicki, 2006, s. 17).
Innym

środkiem

antykoncepcyjnym

jest

wkładka

wewnątrzmaciczna41 (ang. intrauterine device - IUD) (Szymański, 2004a,
s. 239). Zwana jest także spiralą. Główny mechanizm jej działania polega
na

wywołaniu

stanu

zapalnego

endometrium,

co

uniemożliwia

zagnieżdżenie się w macicy zarodka. To powoduje jego śmierć. Spirala ma
zatem działanie wczesnoporonne42.

Jej stosowanie wywołuje częste

krwawienia, bolesne i bardziej obfite miesiączki, zakażenia43, bóle
41

Z powodu ogromnej szkodliwości dla organizmu kobiety oraz licznych procesów
sądowych wytaczanych przez osoby poszkodowane, została w 1986 roku wycofana
z rynku amerykańskiego (Wołochowicz, Wołochowicz, 2000, s. 80).
42 Do zapłodnienia może dochodzić w każdym cyklu, choć po poronieniu tego typu,
organizm kobiety przez jakiś czas broni się przed kolejnym poczęciem (tamże, s. 80).
43 Czasem zakażenie może prowadzić do śmierci (Szymański, 2004a, s. 240).
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w

miednicy

i podbrzuszu,

zwiększone

ryzyko

wystąpienia

ciąż

pozamacicznych44 oraz rozwój dziecka pomimo obecności wkładki, co
często powoduje trwałe uszkodzenie płodu. Wkładka może także
częściowo wrosnąć w ścianę macicy oraz doprowadzić do jej przebicia (za:
Wosicki; 2006, s. 18n). Innymi powikłaniami wiążącymi się z obecnością
spirali w organizmie kobiety jest około pięciokrotne zwiększenie
częstotliwości występowania zapalenia przydatków oraz średnio 2,3krotne zwiększenie niedrożności jajowodów. Te skutki uboczne mogą
doprowadzić do trwałej niepłodności (Szymański, 2004a, s. 240n).
Podsumowując, można stwierdzić, iż stosowanie antykoncepcyjnych
środków stanowi duże zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu. A jak twierdzi specjalista z dziedziny kontroli urodzeń
J. Guillebaud, metody antykoncepcyjne i tak często zawodzą (za:
Szymański, 2004b, s. 217).
7.1.2. Oddziaływanie na zdrowie psychiczne
Psychoanalityczne

badania

nad

kobietami

stosującymi

antykoncepcję wykazały, że charakteryzują je obawy przed zanikiem
ważnych cech osobowości, urastające nawet do stanów psychotycznych,
neurotyczne poczucie winy i religijne rozterki, poczucie zubożenia
doznań seksualnych, oziębłość, a także lęk przed odpowiedzialnością,
zupełnym wyłączeniem płodności, kastracją i chorobą nowotworową
(Kornas-Biela, 2004a, s. 6).
U par korzystających ze środków antykoncepcyjnych może pojawić
się depresja. Może się ona utrwalić z powodu wywołanego przez niektóre

44

U kobiet stosujących spiralę ciąża pozamaciczna występuje w około 5%, natomiast
u nie stosujących - 0,5%-0,7%. Zdarza się ona zatem około dziesięciokrotnie częściej
w przypadku stosowania wkładki wewnątrzmacicznej (tamże, s. 240).
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pigułki obniżonego poziomu estrogenów w organizmie (Jarosiewicz,
2000, s. 19).
Ponadto używanie środków antykoncepcyjnych przez człowieka
mającego świadomość ich szkodliwości, rodzi brak wewnętrznej
spójności.

Sytuację

tę

tłumaczy

teoria

dysonansu

poznawczego

L. Festingera. Brak wewnętrznej harmonii odczuwany jest jako
nieprzyjemne napięcie domagające się zlikwidowania. Utrzymywanie się
takiego stanu może powodować wewnętrzne konflikty45, a nawet nerwice
(Ryś, 1999, s. 81). Może także prowadzić do stanów neurotycznych
(Wójcik, 2006, s. 140). Kliniczne dane wskazują na fakt, iż kobiety
i mężczyźni oddający się nieograniczonemu w żaden sposób współżyciu
seksualnemu, nie tylko nie osiągają szczęścia, ale także mogą wystąpić
u nich nerwice lub ich objawy46 (Fromm, 2003, s. 94n).
Stosowanie antykoncepcji hamuje człowieka w jego rozwoju
i prowadzi do wewnętrznego niepokoju, apatii, stanów depresyjnych,
a nawet do agresji i autoagresji. W wyniku korzystania z antykoncepcji
odnotowuje się również seksualne zaburzenia czynnościowe, objawy
lękowe, jak również trwałe zaburzenia osobowości (za: Wosicki, 2006,
s. 20).
Lekarze i psycholodzy doszli do wniosku, że cielesne oraz psychiczne
dolegliwości wynikające z korzystania z pigułki mogą być też wynikiem
nieświadomego protestu przed stosowaniem jej (za: Ryś, 1999, s. 82).
7.2. Wpływ antykoncepcji na związek małżeński
Według najnowszego odkrycia naukowców, przyjmowanie

45

Stosowanie antykoncepcji wywołuje konflikt wobec: miłości małżeńskiej, wartości
życia ludzkiego, osobowości małżonków oraz wobec Stwórcy (Wójcik, 2006, s. 140n).
46 Freud twierdził natomiast, że całkowite i nieskrępowane spełnianie wszystkich
instynktownych pragnień prowadzi do psychicznego zdrowia oraz szczęścia (za:
Fromm, 2003, s. 94).
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doustnych środków antykoncepcyjnych może wpływać na dobór
przyszłego małżonka47. Eksperyment Wedkinda pokazał, że kobiety
zażywające antykoncepcyjne środki hormonalne preferują sposób wyboru
partnera życiowego, który jest niezgodny z naturalną tendencją48. Może
to wpłynąć na trwałość małżeństwa kobiet korzystających z pigułek. Takie
dobieranie małżonka, podobne do wybierania go spośród kuzynów, jest
biologicznym błędem. Kiedy żona w przyszłości postanowi odstawić
środki hormonalne może z niezrozumiałych dla siebie powodów uznać
brak atrakcyjności współmałżonka (za: Mojkowski, 2008, s. 37-40).
Powodzenie małżeństwa, oprócz wyboru partnera życiowego,
w dużej mierze zależne jest także od zdrowej i dojrzałej osobowości
małżonków (Ryś, 1997, s. 4). Stosowanie antykoncepcji natomiast
utrwala niedojrzałą osobowość i egoistyczną postawę małżonków. Żona,
która jest namawiana przez męża do zabezpieczenia się przed niechcianą
ciążą, może doświadczać poczucia krzywdy i poniżenia. Może także
odczuwać, że małżonek pragnie i potrzebuje głównie jej seksualności. Te
wszystkie uczucia rodzą rozczarowanie oraz niechęć do męża, co może
doprowadzić do rozpadu małżeństwa (za: Wosicki, 2006, s. 20n).
Kobieta stosując antykoncepcję może także dążyć do zaspokojenia
potrzeb seksualnych swojego męża za cenę niezgody z samą sobą. Takie
działanie jest niekorzystne dla małżeństwa. Żona utwierdza bowiem męża
w jego infantylnej płciowości, która przybiera postać niedojrzałego
autoerotyzmu.

Zachowanie

seksualne

męża

prowadzi

w

takich

okolicznościach do frustracji emocjonalnych potrzeb żony. Frustracja ta
47

Wybór małżonka jest jednym z czynników warunkujących powodzenie małżeństwa
(Braun-Gałkowska, 1985, s. 24).
48 Wybierają one mężczyzn o podobnych genach MHC, podczas gdy naturalne jest
żeby dobór ten przebiegał na zasadzie komplementarności. Dzieje się tak dlatego, że
hormony zawarte w pigułce zapobiegają owulacji, pozorując stan ciąży. Kobieta, która
wybierając przyszłego męża zażywa tabletki antykoncepcyjne, uruchamia preferencję
dla krewnych, genetycznie podobnych. Ewolucyjne wytłumaczenie tego faktu jest
takie, że krewni mogą służyć ciężarnej jako obrońcy (za: Mojkowski, 2008, s. 38-40).
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wywołuje u niej rozgoryczenie i zniechęcenie oraz agresję skierowaną
przeciw niemu i przeciw sobie samej (Meissner, 2005, s. 53).
Wyniki badań oraz doświadczenia doradców rodzinnych wskazują
na fakt, iż pary małżeńskie stosujące środki antykoncepcyjne, po kilku
latach korzystania z nich zauważają osłabienie więzi małżeńskiej49,
znudzenie sobą, obustronne przedmiotowe traktowanie partnera.
Antykoncepcja bowiem odziera akt współżycia z tego co piękne
i wzniosłe, sprowadzając jego sens do prostego rozładowania napięć oraz
zaspokojenia

najniższych

potrzeb.

Osoby,

które

używają

środki

antykoncepcyjne mając wewnętrzne przekonanie o ich niestosowności
czy szkodliwości, popadają w wewnętrzny konflikt. Rzutuje to na ich
relacje małżeńskie, powodując zakłócenia w harmonii oraz wzajemne
oskarżanie się m.in. o brak miłości (Ryś, 1999, s. 80-82). Wiele par
stosujących antykoncepcję zauważa, że ich relacje małżeńskie uległy
negatywnym zmianom. Często stosujące antykoncepcję kobiety czują się
sfrustrowane. Nie potrafią doświadczać radości płynącej z cielesnego
zjednoczenia, a po jakimś czasie pojawia się psychiczna awersja do męża.
To powoduje, że kobieta unika współżycia lub staje się oziębła płciowo50.
Mężczyzna staje się bezradny wobec takiej obojętności żony i często
reaguje agresją51.
Jeżeli małżonkowie odrzucają okresową wstrzemięźliwość płciową
stawiając na pierwszym miejscu cielesną przyjemność i zaspokojenie
popędu, to uznawanie przez nich takiej hedonistycznej hierarchii

49

Więź między małżonkami nie może się rozwijać, gdy jednocześnie nieakceptowana
jest płodność współmałżonka (Kosmala, 1998b,
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0398.htm#nat).
50 Z badań wynika, że oziębłość płciowa występuje u 40% kobiet korzystających
z antykoncepcji (Ryś, 1999, s. 80).
51 Zimmerman, 2006,
http://www.lifeissues.net/writers/zim/zim_250ignorancecontra.html.
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wartości może wpłynąć na brak odczuwania wzajemnego zaufania52
(Wiśniewska-Roszkowska, 1995, s. 122). Przykładem potwierdzającym to
zjawisko, są wyniki badań wskazujące, że pod wpływem stosowania przez
kobiety wkładki domacicznej u 32% badanych mężczyzn pojawiło się
uczucie zazdrości oraz zagrożenia niewiernością partnerki (LewStarowicz, 1989, s. 12).
Brak przerw we współżyciu sprawia, że jest ono przeżywane
w sposób bardziej powierzchowny (za: Wosicki, 2006, s. 21). Zmniejsza
się także jego atrakcyjność, gdyż wartość nagrody spada, gdy wzrasta
częstość jej otrzymywania (Wojciszke, 2003, s. 12). Natomiast
powstrzymywanie
zjednoczenie,

się

od

współżycia

wzmaga

oczekiwanie

przeciwdziała

znudzeniu,

intensyfikuje

na

atrakcyjność

współżycia (Ryś, 1999, s. 80). Wysoka częstotliwość zbliżeń seksualnych
często nie wiąże się z ogólnym małżeńskim zadowoleniem53. Bywa, że jest
oznaką jego patologizacji (Rostowski, 1987, s. 278).
Aplikowanie

środka

antykoncepcyjnego

bezpośrednio

przed

rozpoczęciem współżycia (jak to ma miejsce w przypadku stosowania
prezerwatywy) sprawia,

że koncentracja

uwagi przenosi się

ze

współmałżonka na czynność antykoncepcyjną. To powoduje zerwanie
kontaktu psychicznego między parterami. Sama świadomość korzystania
z antykoncepcji może negatywnie oddziaływać na tenże kontakt podczas
zbliżeń seksualnych. Dzieje się tak, ponieważ występuje tu pewnego
rodzaju obrona - przed małżonkiem, przed jego płodnością oraz przed
dzieckiem54.

52

Co więcej obranie szczytowania seksualnego jak cel, może doprowadzić do
uzależnienia (McDowell, 2000, s. 331).
53
Odpowiednia częstotliwość satysfakcjonujących stosunków płciowych nie
zagwarantuje solidnego i trwałego związku małżeńskiego (Rostowski, 1987, s. 286).
54 Kosmala, 1998b,
http://www.humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0398.htm#nat.
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Zakończenie
Problem planowania rodziny staje niemalże przed każdą parą
małżeńską (Wójcik, 2006, s. 129). Na przestrzeni ostatnich lat zauważa
się rosnące zainteresowanie naturalnymi metodami regulacji poczęć
(Kornas-Biela, 2004a, s. 4). Są one bowiem nieinwazyjne dla organizmu
użytkownika oraz relacji partnerskich. Metody NPR także dlatego, że są
wymagające, niosą ze sobą liczne korzyści dla różnych sfer życia
małżeńskiego.
Z

badań

własnych

przeprowadzonych

w

ramach

pracy

magisterskiej55 wynika, iż małżeństwa stosujące naturalne metody
planowania rodziny charakteryzują się wyższym poziomem jakości
związku, bliskości emocjonalnej, zaspokojenia potrzeb oraz bliskości
wartości i oczekiwań, niż małżeństwa korzystające z antykoncepcji.
U

małżeństw stosujących NPR konflikty rozwiązywane są w sposób

bardziej integrujący niż u małżeństw korzystających z antykoncepcji.
Na podstawie wyników badań można wyciągnąć ogólny wniosek.
Stosowanie

naturalnych

metod

planowania

rodziny

wiąże

się

z korzystnymi implikacjami dla wielu sfer życia małżeńskiego. Uzyskane
wyniki mogą stanowić inspirację do dalszych badań dotyczących
omawianej problematyki.

K. Lasota, Jakość związku małżeńskiego u par stosujących naturalne metody
planowania rodziny, nieopublikowana praca magisterska, UKSW, 2009 r.
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