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RW: Myślę, że ludziom trudno dostrzec i zrozumieć, czym jest erotomania z powodu 
powszechnie panujących różnych mitów. Jakie są główne mity, na temat 
uzależnienia od seksu i miłości?
PC: Jest ich wiele. Najbardziej rozpowszechnionym błędem jest przekonanie, że 
zachowania wchodzące w skład erotomanii są poza kontrolą. Następny przykład: 
przekonanie, że ta choroba dotyka tylko mężczyzn. Dalej: że seksem nie można 
nikogo zranić… Jest wiele dróg, którymi nasza kultura wspiera uzależnienie od 
seksu. 
RW:...powiedział pan o micie: tylko mężczyźni. Co z kobietami? Arytmetycznie 
biorąc, liczba seksualnych aktów jest po obu stronach jednakowa...
PC: Podobny mit dotyczył kiedyś alkoholizmu. Przez dziesięciolecia myśleliśmy, że 
kobiety nie mają problemu z piciem. Przyznanie, że kobiety też mogą być 
uzależnione, zajęło nam wiele lat. Prawda tymczasem jest taka, że erotomania 
występuje wśród nich tak samo często, jak hazard i alkoholizm, gdzie co trzecia 
osoba to kobieta. Jednak dziś ten mit wyraźnie zanika i to za sprawą internetu. 
Ponad 40% osób, które tą drogą straciły kontrolę nad seksem, to właśnie kobiety. 
RW: W Polsce, czołowi seksuolodzy twierdzą, że od seksu, pornografii, masturbacji 
czy związków nie można się uzależnić, a erotomania to choroba psychiczna lub 
zboczenie.
PC: To bardzo stary problem. Pamiętajmy, że od wielu lat seksuologowie na całym 
świecie musieli udowadniać, że seks to rzecz całkiem normalna i godna nauki. 
Musieli borykać się z mnóstwem zahamowań i uprzedzeń. Problem pochodzi stąd, że 
zostali oni tak wyszkoleni, by uczyć ludzi, jak mieć więcej i bardziej urozmaiconego 
seksu. Od niedawna jednak seksuologia zaczyna dostrzegać, że ludzie mogą mieć 
problem nie tylko z brakiem czy niedostatkiem seksu - że są także osoby, które mają 
seksu za dużo. I, co najważniejsze, że mają z tego powodu problemy. Jest tu pewna 



analogia do zaburzeń jedzenia. Znamy ludzi, którym trudno jest zjeść cokolwiek - 
nazywamy ich anorektykami. Na drugim biegunie są ci, którzy kompulsywnie się 
objadają. Zanim naukowcy dostrzegli też żarłoków, minęło dużo czasu. Tak samo 
jest z seksem. Choć w ostatnim dziesięcioleciu zaczęło się to zmieniać. 
Seksuologowie zaczynają widzieć, że pod względem rozumienia nałogu, jakim jest 
erotomania, ich wykształcenie działa przeciw nim. 
RW: Ludziom trudno zrozumieć uzależnienie, w którym nie są podawane narkotyki. 
Jednak seks i miłosna ekstaza wyraźnie zmienia nastrój. Jak to się dzieje?
PC: Opinia, że aby się uzależnić, trzeba zażywać substancje chemiczne, to jeden ze 
przebrzmiałych problemów. Myślenie to zmieniło się w połowie lat siedemdziesiątych, 
między 1974 a 1977 rokiem. Wtedy zaczęliśmy rozumieć chemię mózgu. 
Uzależnienie to problem funkcjonowania mózgu. Jeśli podamy komuś alkohol, 
rozkłada się na substancję zwaną tetrahydrocykliną, która następnie rozkłada się na 
dopaminę. Jeśli chcemy osiągnąć taki sam znieczulający efekt neurochemiczny 
możemy też użyć zachowań seksualnych, jak choćby masturbacja. Jest wiele 
sposobów, w jakie możemy osiągnąć stan upojenia poprzez seks i stan zauroczenia, 
w dodatku są one szybsze i efektywniejsze niż alkohol. 
RW: W Polsce seksuologowie twierdzą, że pornografia pomaga ludziom z 
trudnościami seksualnymi zaspokoić ich pragnienia, przez co zmniejszać się ma 
odsetek dewiacji i przestępstw seksualnych. Czy jednak pornografia nie działa 
uzależniająco zmieniając chemię mózgu?
PC: Bez wątpienia tak działa. Mamy mnóstwo dowodów, naukowych dowodów, że 
pornografia zmienia nastrój i stan świadomości. Jak choćby ten, że i pornografia, i 
kokaina stymulują te same partie mózgu. Wiemy, że wskutek oglądania pornografii 
zaburzona zostaje produkcja testosteronu. Rzeczywistość jest taka, że nie możemy 
stymulować się pornografią nie wpadając w odmienny stan uczuć i świadomości. 
Dziś wiemy to na sto procent. Jestem przekonany, że większe rozumienie seksu i 
większa permisywność (co dziś mamy) pomocna jest w kulturach represyjnych w tej 
dziedzinie. Tam potrzeba tolerancji i zrozumienia. Z drugiej strony musimy rozumieć, 
że dla osób wciągniętych w pornografię - zwłaszcza pornografię z domieszką 
przemocy czy agresji (co dziś mamy) - nie jest ona pomocą. Przeciwnie, tworzy 
przyrost agresji i uprawomocnia zachowania, które są bardzo destrukcyjne. To stąd 
pochodzą nadużycia seksualne i wykorzystywanie innych. Innymi słowy, w 



pornografii nie chodzi o pokazywanie ludzkiego ciała, ale o sprowadzenie go do roli 
seksualnego obiektu. Leczenie seksualnych napastników to leczenie ich także z 
uzależnienia od pornografii. A skoro jesteśmy przy napastnikach... Musimy pamiętać 
- dziś już to mamy naukowo potwierdzone - że gwałciciele, pedofile i inni seksualni 
napastnicy nagminnie używają pornografii w swoich przygotowaniach do aktów 
przemocy. Ale kiedy do programu ich leczenia wprowadzamy warunek odstawienia 
pornografii, - jak to czynimy w naszym kraju - to skutkuje. Bowiem, oglądając 
pornografię, seksualny napastnik obiecuje sobie: „właśnie tak kogoś zgwałcę”. Aby 
przestać mówić, że pornografia jest dla ludzi pomocą, musimy wiedzieć o wiele 
więcej o zachowaniach, procesie i cyklach przemocy u seksualnych napastników. 
Wtedy zrozumiemy, że pornografia i sama w sobie jest problemem, i że jest częścią 
składową erotomanii. 
RW: Czy erotomania dotyczy konkretnych obiektów pożądania, np. cudzych ciał, czy 
raczej fantazji i zmieniającego nastrój haju, jaki erotoman wytwarza w swoim mózgu?
PC: Nie wiem, czy rozumiem pytanie. Czy chodzi o specyficzne obiekty? 
RW: Czy uzależnienie tkwi w obiektach, w widoku np. kobiety lub mężczyzny, czy też 
w fantazjach na jego temat i haju, który pochodzi z oglądania? Innymi słowy - gdzie 
mieści się nałóg: wewnątrz czy na zewnątrz?
PC: Musiałem uchwycić sens tego pytania. Myślę, że wszyscy mamy swój wzorzec 
podniecania się - „dyskietkę”, jak mówimy, na której jest on zapisany. To taka 
wewnętrzna mapa podatności na seksualne bodźce; każdy ma taką „dyskietkę”. U 
erotomanów tworzy się ona w dzieciństwie. Określamy to jako zaburzenie wzorca 
zalotów, w tym sensie, że erotomani zostali w dzieciństwie mentalnie „odrodzinnieni” 
– tj. pozbawieni wzorca zdrowych kontaktów w rodzinie i dlatego mają nagrane 
dysfunkcyjne zapisy, według których próbują zaspokajać swoje potrzeby. Dlatego 
skupiają się na seksualnych obiektach, które mogą równie dobrze być tylko 
fantazjami. Miejscem, gdzie się to wszystko zbiega jest dyskietka podniecania się. 
Leczyłem osoby, które erotyzowały sobie auta, fortepiany czy konie. Każda rzecz 
może podlegać zerotyzowaniu i stać się przez to problemem, a także źródłem 
fantazji. Kluczem jest zrozumienie, jaką kto ma mapę podniecania się. W leczeniu i 
terapii chodzi o zmianę zapisu na „dyskietce,” a więc o sięgnięcie do zranień z 
dzieciństwa - o wyrysowanie tej mapy od nowa, tak aby stała się źródłem życia 
wolnego od uzależnień. Wrócę na chwilę do pytania o seksuologów. Istnieje bowiem 



pewien rytm, w który wpadają osoby uzależnione od seksu, ponieważ nie mogą 
zaakceptować swoich kompulsji. Włączają wtedy drugi biegun: anoreksję, wpadając 
w trudne do przerwania zjawisko - naprzemienny cykl uruchamiania się i 
unieruchomienia. Chcę jasno podkreślić, że nie chodzi nam o przeciągnięcie 
erotomanów na stronę anoreksji i zostawienie ich tam. Dużo pracy poświęcamy na 
to, by pomóc im zaakceptować fakt, że są seksualni i skierować ich ku takim 
zachowaniom seksualnym, które są w pełni funkcjonalne - które nikogo nie niszczą i 
nie ranią. 
RW: Czy dysponuje pan danymi na temat odsetka osób trudniących się prostytucją 
lub produkcją porno, które są uzależnione od seksu oraz tych, dla których jest to 
wyłącznie sposób zarabiania na życie?
PC: Produkcja porno a prostytucja to dwie odrębne sprawy. Ludzie uprawiają 
prostytucję z wielu powodów. Czasami są one czysto ekonomiczne. Najczęściej 
jednak powodem jest historia seksualnych i fizycznych nadużyć doznanych w 
dzieciństwie. Prostytutki są zazwyczaj ofiarami wczesnej traumy. Po drugie, są albo 
uzależnione od substancji chemicznych, albo mają duże ekonomiczne żądania, które 
często wynikają z głodu narkotyków lub alkoholu. Odkrywamy także, że są one 
seksualnie anorektyczne lub seksualnie poza kontrolą. Przez wiele lat wierzyliśmy w 
mit, że prostytutki nie przeżywają orgazmów. Tak było do 1977 roku, kiedy pierwsze 
z badań dowiodło, że część z nich nie tylko jest orgazmiczna, ale że często jest 
bardziej orgazmiczna z klientami, niż w swoim prywatnym życiu. Prostytutki 
uzależniają się nie tylko od seksu ale i od swojego sposobu życia. Nie tylko chodzi o 
władzę, jaką daje seks; to także zwycięstwa, wygrywanie, pieniądze, ryzyko, 
retraumatyzacje - cały pakiet spraw. To jedna strona medalu. Jeśli mamy mówić o 
producentach pornografii, musimy zapoznać się ze słowem: perwersja. Kiedy pierwsi 
naukowcy badający świat producentów porno - świat seksualnej perwersji, 
pokazując, co ona oznacza i w jaki sposób jest napędzana złością – zapytali ich: 
„Czy gdyby te wszystkie zachowania były społecznie dozwolone i akceptowane, to 
chcielibyście je robić?” okazałoby się, że nikt z nich by nie chciał. Część z nich 
(producentów) stara się – i to dotyczy do całej kultury - doprowadzić świat do 
wykolejenia. Ten rodzaj perwersji rzeczywiście wykoleja. W takim działani 
producentów porno jest ukryta złość, złość pochodząca z wielu różnych źródeł. 
RW: Jakie gratyfikacje daje uzależnienie od seksu? Czy bardziej chodzi w nim o 



wzajemny kontakt dwojga ludzi, czy o ominięcie własnych uczuć, problemów i 
odpowiedzialności życiowych?
PC: Wszystkie nałogi, czy to alkohol, czy obżarstwo, czy hazard, cała liczna rodzina 
uzależnień służy unikaniu problemów i konfliktów wewnetrznych. To ich wspólny 
mianownik. W większości, osoby uzależnione, które trafiwszy na terapię przyglądają 
się swojemu życiu, zastanawiają się dlaczego tak postępowały? Oczywiście, że jest 
w tym przyjemność chwili. Ale prawie zawsze dosięga ich potem ból, wstyd, 
rozczarowanie, poczucie katastrofy i straty. A w obliczu tego cierpienia kłania się im 
znany sposób na ból i „uruchamiają się” znowu, co sprawia, że ich uzależnienie 
narasta. Jedną z rzeczy, którą erotomani muszą sobie uświadomić, jest postępująca 
w ten sposób utrata siebie i własnego życia, a to rodzi głęboki żal. Mamy więc w 
efekcie narastający ból, nie zaś radzenie sobie z nim. Obiektywnie więc patrząc, te 
chwile rozkoszy i uniesień nie są przyjemnością i nie dają zaspokojenia. Bardzo 
ważne też jest pamiętać, że erotomania dotyczy utraty związków. Można ją rozumieć 
jako patologiczną więź, która uniemożliwia bliskość i zaufanie. I jeszcze jedna rzecz, 
która dotyczy erotomanii, alkoholu, jedzenia, hazardu, sytuacji wysokiego ryzyka itd.: 
uzależnienia na początku zawsze dają to, co obiecują, byśmy uwierzyli w złudzenia. 
Erotomani szukają bliskości, miłości i satysfakcjonującego życia. Jednak 
uzależnienie to droga na skróty, która nie działa. 
RW: Każda forma ucieczki kosztuje. Jednak wśród terapeutów uzależnień w Polsce 
słyszałem następujący żart: „Jeśli już musisz być od czegoś uzależniony, niech to 
będzie seks...”
PC: To żart z długą brodą. Słyszałem go trzydzieści parę lat temu. Tak żartować 
może tylko ktoś, kto nie słyszał historii osobistych erotomanów - ludzi, którzy potracili 
rodziny, kariery zawodowe, wielkie sumy pieniędzy… którzy trafiali do szpitali i 
więzień... Ktoś, kto nie zetknął się z ich cierpieniem i katastrofami. Gdyby poznał 
konsekwencje, nie byłby taki wesoły. 
RW: Jakie wymieniłby pan konsekwencje erotomanii?
PC: Do najbardziej oczywistych należą... Na pierwszym miejscu większość 
erotomanów wymienia olbrzymie straty czasu, jaki pochłania im nałóg. Poza tym 
straty finansowe - prostytutki kosztują, pornografia czy seks-telefony też. Dalej: 
rozbite małżeństwa, skutki zaniedbań dzieci, wyrządzana im trauma, przemoc, 
choroby przenoszone drogą płciową. Uprawianie seksu z kimś, o kim wiesz, że ma 



AIDS - seksu bez zabezpieczeń - jest samobójstwem. Uprawianie seksu bez 
zabezpieczeń wiedząc, że się samemu ma AIDS - seksu z dwustoma osobami w 
ciągu 2 czy 3 miesięcy, co jest nader częste u osób uzależnionych od seksu - jest 
ludobójstwem. 
RW: Czy może pan podać parę konkretnych przykładów konsekwencji? W książce 
„Don’t Call It Love” pisał pan o duchownym, który miał atak serca w wideo kabinie 
seks-shopu czy o kobiecie, która używała wibratora tak intensywnie, że trafiła na 
pogotowie...
PC: Są liczne typy konsekwencji. Fizyczne konsekwencje są olbrzymie: wypadki 
samochodowe, np. przejechanie dziecka z powodu onanizowania się za kierownicą. 
Przedmioty, które wskutek masturbacji grzęzną w waginach i członkach i trzeba je 
wyjmować w szpitalu. Choroby weneryczne. Przemoc, do której nieraz dochodzi. 
Ryzyko - zwłaszcza w prostytucji - ryzyko pobić, okaleczeń. Konsekwencje fizyczne 
tworzą całe spektrum. Następnie konsekwencje emocjonalne: szkody, jakie ponoszą 
dzieci, współmałżonkowie, rodziny. Zdrada zaufania, także poprzez seksualne 
nadużycia ze strony duchownych. W Kościele Katolickim, w samych tylko Stanach 
Zjednoczonych, wydaliśmy ponad miliard dolarów na koszty sądowe związane z 
kontaktami seksualnymi księży katolickich z dziećmi. Jestem katolikiem. To jedno z 
największych wyzwań, z jakimi musi borykać się mój Kościół. W całym kraju 
dochodzi z tego powodu do wyprzedaży kościołów. Poza tym widzimy, co 
uzależnienie od seksu robi z małżeństwami. A więc mamy destrukcujny wpływ na 
dzieci, które to widzą. Trudny do zmierzenia, ale na pewno olbrzymi, bo 
przekładający się na ich przyszłe dysfunkcje, zaburzenia i uzależnienia. Najczęściej 
wymienianą przez erotomanów konsekwencją jest strata czasu - to, że tak wiele 
czasu tracili na coś, co w sumie nic im nie dawało. 
RW: Czy może pan podać skrajne przykłady wzorców behawioralnych, jakie składają 
się na erotomanię - tych łagodnych i tych drastycznych?
PC: Zacznę od kompulsywnej masturbacji, wzorca, który z pozoru nie wygląda tak 
źle. Nie rani dzieci. Nie powoduje zdrady. Dotyczy tylko tego, kto ją uprawia. Jednak 
większość erotomanów może bez niej wytrzymać. Wielu - najwyżej kilka godzin. 
Osoby te onanizują się po 5 - 6 razy dziennie, nieraz przekraczając próg zranień tak, 
że lekarze ostrzegają: „jeśli wrócisz do domu i będziesz dalej to robić, następnym 
razem nie dam już rady cię pozszywać!” Więc z jednej strony mamy masturbację, 



która z pozoru nie wydaje się problemem, jednak dla wciągniętych w nią osób może 
być śmiertelnym zagrożeniem. Inne wzorce to liczne romanse, ekshibicjonizm, 
podglądactwo, aż do kompulsywnego korzystania z prostytutek, gwałtów, seksu z 
dziećmi. Jest dużo możliwości. Właściwie mamy dziesięć typów behawioralnych 
możliwych u erotomanów. Robiąc badania dla książki „Don’t Call It Love” udało nam 
się posegregować 170 opisywanych przez nich różnych zachowań na 10 typów, 
które się w ten sposób wyłoniły. Przyglądając się „kompozycji” tych wzorców u danej 
osoby, możemy dostrzec obszary, w których została ona zraniona w dzieciństwie, 
możemy dostrzec braki w dyskietce miłosnych zalotów jak i umiejętności bycia ze 
sobą w związku. Na przykład u dzieci zabawa „pokażę ci, jak i ty pokażesz mi” jest 
czymś normalnym, tak samo jak w intymnym związku normalną częścią zalotów jest 
chęć oglądania partnera i bycia przez niego oglądanym. Jednak obnażanie się 
seksualne przed tymi, którzy nie chcą tego widoku, staje się problemem. Ponieważ 
ekshibicjoniści kiedyś byli skupieni tylko na tej jednej składowej rozwoju, więc nie 
umieją tego robić normalnie, jak inni ludzie. Dlatego zniewala ich to zachowanie. Tak 
samo jest z napastowaniem seksualnym, które ma wiele form. Dopuszczanie się 
seksu z osobą podwładną. Z klientem w terapii. Z parafianką czy parafianinem. 
Dopuszczanie się seksu z dziećmi. To nie jest prosty gwałt. To zawsze jest 
nadużycie z wykorzystaniem przewagi, co stanowi wielkim problemem. 
RW: Czy doznane w dzieciństwie nadużycia - seksualne, emocjonalne i fizyczne - 
mają jakiś wpływ na powstawanie uzależnień?
PC: Tak, mają, i to na trzech poziomach. Po pierwsze mamy poziom neuronalny. W 
mózgu każdego dziecka, które rosnąc doświadcza silnego lęku, powstają zmiany w 
biologiczne zmiany w róznych układach. Neurochemiczne warunki w systemie 
nerwowoym ulegają trwałej zmianie. W rezultacie dzieci takie zaczynają szukać 
sposobów radzenia sobie z lękiem. I pomagają im w tym uzależnienia. Tak więc, 
generalnie wiemy już, że zdecydowana większość osób uzależnionych miała w 
dzieciństwie przerażające przeżycia. Po drugie - mamy poziom, na którym opwiela 
się wykorzystanie seksualne. Erotomani robią wtedy to, co traumatolodzy nazywają 
przymusem powtarzania: wciąż na nowo odtwarzają to, co im robiono w dzieciństwie. 
Nazywamy to uzależnieniem od traumy. Neurochemia przymusu powtarzania 
powiela - i wzmacnia - neurochemię pierwotnych nadużyć seksualnych. Niektóre 
osoby idą jeszcze dalej, znajdując w rewiktymizowaniu siebie sposób przeżywania 



seksu. Leczę także kobiety. Wiele z nich jest w stanie przeżyć orgazm tylko wtedy, 
gdy mężczyzna je rani. Innymi słowy stosunkom musi towarzyszyć strach i 
zagrożenie, by mogły przeżyć szczytowanie. Wiemy dziś, że 81 % osób 
uzależnionych od seksu posiada historię seksualnych nadużyć w dzieciństwie. Mogły 
tego doznawać także poza kręgiem rodziny. Mogło się to odbywać także bez 
fizycznego kontaktu, przez samo seksualizowane dzieci przez dorosłych - pożądliwe 
spojrzenia, uwodzenie, mowa, podglądanie, obnażanie się przy nich. Lub gdy jako 
dzieci były świadkami jakichś dewiacji seksualnych w rodzinie. Mogły być też 
traumatyzowane fizycznie - bite, zamykane. Lub być świadkami fizycznej przemocy. 
Wszystko to jest potężnym wkładem w późniejszy rozwój erotomanii. Zaniedbania, 
opuszczenie i odrzucenie to też niebagatelny czynnik. A także to, kiedy dziecko 
musiało samo się bronić. To wszystko prowadzi w późniejszym do uzależniających 
dysfunkcji. 
RW: Czy może pan podać przykłady nadużyć, zwłaszcza seksualnych?
PC: Kiedy dziecko jest bite, a przy tym seksualnie molestowane. Gdy potem dziecko 
dorasta, jego jedynym sposobem na osiągnięcie orgazmu jest... Na przykład 
leczyliśmy kobietę wychowaną w rodzinie, gdzie dzieci, kiedy miały być ukarane, 
musiały obnażać się do bicia i były bite na oczach rodzeństwa. Jako osoba dorosła, 
kobieta ta rozwinęła wzorzec zachowań sadomasochistycznych. Były one dla niej 
codziennością i nieraz zagrażały jej życiu. Innymi słowy powtarzała to, co spotykało 
ją w dzieciństwie. Inny przypadek, to mężczyzna, który w dzieciństwie został 
wciągnięty w rolę, jak to nazywamy, zastępczego małżonka matki. Często, kiedy mąż 
jest nieosiągalny lub odtrącany, matka czyni ze swojego synka jego surogat, swego 
wybrańca i partnera, czym erotyzuje tę relację. Taka matka nie musiała nawet sypiać 
z synkiem, by jego życiem rządził potem przymus wiązania się raniącymi kobietami. 
Poprzez uwiedzenie w dzieciństwie dominujące kobiety stają się dla niego 
nieodpartym wyzwaniem; wiążąc się z nimi w późniejszym wieku, powtarza i 
odtwarza to, czego doznał jako dziecko. Staje się ich uczuciowym powiernikiem, tak 
jak był uczuciowym powiernikiem matki, i w ten sposób je uwodzi i obłaskawia. Jest 
wiele płaszczyzn, na których może przebiegać to uzależnienie. Zazwyczaj jednak u 
ludzi uzależnionych od seksu i miłości istnieje jakiś pierwotny wzorzec, według 
którego nauczyli się seksualizować wszystko czego pragną, czymkolwiek by to było - 
seksualizować miłość. 



RW: A więc uzależniona osobowość – na ile jest to dzieło przypadku, kodu 
genetycznyego, czy tragicznego dziedzictwa nadużyć zaznanych w dzieciństwie?
PC: Oto, co wiemy: istnieje genetyczna predyspozycja do uzależniania się w ogóle. 
Wiemy, że u alkoholików, osób z problemem uzależnień od środków chemicznych, 
od jedzenia, od otrzymywania uwagi czy z syndromem życia w zagrożeniu żeberka 
(łączniki) D-1, D-2, D-3, D-4 łańcuchu dopaminowym DNA są krótsze. Wiemy więc, 
że istnieje cały pakiet genetycznych cech, które sprawiają, że ktoś jest bardziej 
predystynowany do uzależnień. Nie znaczy to, że nie wystarcza sama trauma. 
Wysyłaliśmy do Wietnamu żołnierzy, którzy nie mieli żadnej historii uzależnień w 
rodzinie i nie byli ofiarami nadużyć w dzieciństwie, a wracali z wojny jako narkomani i 
erotomani. Innymi słowy, sama trauma może spowodować taki problem. Ale jest też, 
niezależnie od niej, genetyczna predyspozycja. Poza tym w grę w chodzi jeszcze 
element szczęścia. Zdarza się komuś sytuacja, na którą nie jest przygotowany, i w 
efekcie nie może już zaprzestać rozpoczętych zachowań. 
RW: Uzależnienia bazują na iluzjach, ukrywaniu faktów i zaprzeczaniu. Jakie podałby 
pan przykłady zaprzeczania typowe w postawie erotomanów?
PC: Jednym z najpoważniejszych zaprzeczeń jest myślenie, że erotomania nie 
przynosi szkód, więc nie jest problemem. Myślimy, że to nikomu nie czyni krzywdy. 
Wkracza tu racjonalizacja. Podam przykłady trzech różnych księży. Pierwszy 
twierdził, że skoro miał seks tylko z mężczyznami, to nie złamał ślubów czystości - 
nie skalał się przecież kobietą. Drugi twierdził, że ponieważ uprawiał seks tylko z 
duchownymi tylko ze swojego zakonu, to zachowania te nic nie znaczą. Trzeci, 
wydając miesięcznie po tysiąc dolarów na prostytutki, twierdził, że ponieważ im płaci, 
a nie ma z nimi emocjonalnych związków, to duchowo nadal jest prawiczkiem, a więc 
zachowuje celibat. Mamy więc trzy przykłady - trzech księży, z których każdy tak 
samo obracał się w erotomanii, lecz inaczej to sobie racjonalizował, by nie widzieć 
problemu. Innym rodzajem zaprzeczania jest myślenie: „moja żona lub mąż nie daje 
mi seksu.” Ma ono miejsce, gdy w rzeczywistości niewiele robimy, by kultywować 
seksualną więź małżeńską - gdy uzależniona osoba sama zaprzestała małżeńskich 
zalotów, a obwinia współmałżonka o swoje zdrady twierdząc, że przez niego lub nią 
musi „szukać zaspokojenia gdzie indziej”. Często też mamy sytuację, w której, gdy 
jedno z pary zaczyna być seksualnie poza kontrolą, drugie kompulsywnie odcina się 
od niego i ląduje w anoreksji. Dzieje się tak bardzo często, tak z mężami, jak i z 



żonami osób uzależnionych od seksu. 
RW: Co musi nastąpić w życiu erotomana, aby osoba taka zdecydowała się 
zaprzestać swoich zachowań i zmienić swoje życie? Czy musi najpierw upaść na 
samo dno?
PC: Odkryliśmy, że istnieją określone fazy, przez które przechodzą wszyscy 
erotomani. Dochodzą oni w życiu do punktu, w którym zaczynają zdawać sobie 
sprawę, że dłużej tak nie pociągną. Coś się wtedy w ich życiu wydarza. Zazwyczaj 
jakieś tragiczne skutki na dzieciach, kompromitacja zawodowa i utrata pracy, czy 
inny wstrząs, który ich przekonuje, że nie mogą dłużej w ten sposób żyć. Wtedy 
dopiero są skłonni zaangażować się w zdrowienie. Nie zawsze udaje im się odstawić 
nałóg od razu. Ale przekraczając próg gotowości czują już, że zrobią wszystko, by się 
zmienić. 
RW: Czy tym przełomowym momentem jest uświadomienie sobie problemu? Jak do 
tej zmiany dochodzi? A może jest w tym akt Bożej łaski?
PC: Oczywiście. Uważam, że w życiu każdej osoby uzależnionej musi wydarzyć się 
coś duchowego, by uświadomiła sobie problem i zechciała odstawić swoje 
zachowania - by skapitulowała wobec nałogu. Często jest to skutek obejrzenia 
wywiadu takiego jak ten, przeczytania terapeutycznej książki na temat uzależnienia 
od seksu i/lub miłości, lub spotkania z osobą, która sama wyszła z nałogu i umiała 
wskazać drogę. Ale ważne jest też widmo dalszych, narastających konsekwencji. 
Jeśli dostajesz tę świadomość bez wskazania, gdzie udać się ze swoim problemem, 
nie dostajesz właściwej pomocy. Niestety pomoc profesjonalna w naszym kraju 
dostępna jest do tej pory nadal tylko dla wyższych warstw społecznych. To nie był 
przypadek, że AA założyli makler giełdowy i doktor medycyny. I spójrzmy, w naszym 
kraju musiało od tego momentu minąć 50 lat, zanim profesjonaliści i szersze kręgi 
zaczęli rozumieć alkoholizm. Nie dziwcie się więc, że także w przypadku erotomanii 
spotykacie opór. Społeczeństwo nie widziało jeszcze wystarczająco wielu 
przypadków prawdziwego uzdrowienia ani też zmian, jaki wprowadza ono w ludzkie 
życie. To, co teraz wy, w Polsce, robicie w tym kierunku, będzie miało wpływ na 
mnóstwo osób, ponieważ otwieracie im drzwi. Ludzie uzależnieni będą mogli 
powiedzieć: „Z erotomanii jest wyjście, które zmieni mnie w dużo szczęśliwszą i 
lepszą osobę.” 
RW: Czy możemy stwierdzić, że dziś dno erotomana nie musi być już tak głębokie?



PC: Minęły czasy, kiedy myśleliśmy, że terapię można zaczynać dopiero, gdy ktoś 
już jest całkiem wyniszczony nałogiem. W miarę rozszerzania się świadomości u 
ludzi, dno w każdym nałogu może zostać podniesione, a leczenie zacząć się, zanim 
chory straci wszystko. Często jednak spotykamy sytuację, gdy erotoman nie dość 
wcześnie wiedział, co powinien ze sobą zrobić. Nie wiedzieli tego także członkowie 
jego rodziny ani jego przełożeni. Dopiero z chwilą, gdy wiemy co robić, możemy 
interweniować wcześniej. 
RW: Jaka jest rola grup i wspólnot Anonimowych Erotomanów i programu 12 
Kroków, który stosują? Czy samo 12 Kroków wystarcza, aby się wyleczyć, czy tylko 
wspiera terapię? I czy udział w mityngach jest konieczny?
PC: Towarzyszyłem tysiącom erotomanów przez siedem lat i śledziłem ich losy. Ci, 
którzy osiągali trwałą seksualną trzeźwość, spełniali kilka warunków. Musieli mieć 
terapeutę znającego ich problem. Same mityngi i 12 Kroków to zbyt mało. Ale, 
chodząc do terapeuty, musieli też chodzić do AE. Jeśli erotoman nie chodzi na 
mityngi, nie uda mu się. Musi mieć grupę 12 Kroków. No i oczywiście musi robić to, 
co zaleca ten program. Zrobiliśmy wywiady, z których wynikało, że tylko 23 % 
uczestników tych grup rzeczywiście przerobiło Kroki od 1 do 9. Ci jednak, którzy je 
zrobili, prawie nie mieli wpadek. Po prostu erotoman musi tam chodzić. Leczenie 
musi też objąć jego bliską rodzinę. Bo kiedy w terapię wciągnięta jest rodzina, 
ogromnie rosną jego szanse na wyzdrowienie. Jeśli erotoman trafia do grup dla 
zdrowiejących par, jak np. Recovering Couples Anonymous (RCA), to także poprawia 
efekt. Poza tym erotomani muszą też dbać o siebie fizycznie: zdrowo się odżywiać, 
ćwiczyć, wypoczywać, itd. Obok tego muszą też rozwijać życie duchowe. Jeśli robią 
to wszystko, rzeczywiście mają szansę poradzić sobie z tym nałogiem. 
RW: W leczeniu uzależnień chemicznych konieczna jest całkowita abstynencja. Na 
czy polega abstynencja w leczeniu erotomanii? Czy erotomani muszą spędzić resztę 
życia w celibacie?
PC: Myślę, że lęki waszych seksuologów mogą pochodzić z myślenia, że zdrowienie 
erotomanów miałoby polegać na pozbawieniu ich seksualności. Jest to dalekie od 
prawdy. Nie chcemy nikogo pakować w anoreksję. Przeciwnie, erotomani muszą 
zmierzyć się ze swoim unikaniem bliskości – stać się w pełni seksualni i otwarci na 
zdrowy, intymny związek. Leczenie erotomanii bardziej przypomina zdrowienie z 
obżarstwa, niż z alkoholizmu. Zamiast się głodzić, musisz nauczyć się jeść w inny 



sposób. Uczysz się monitorować swoje uczucia. Uczysz się być intencjonalnym w 
tym, co robisz i rozumieć, w jaki sposób jesz. To samo dotyczy seksualności. W tę 
stronę kierujemy pacjentów. Jeśli mówimy o abstynencji, rzecz jasna muszą to być 
konkretne, nazwane zachowania, w które nie wchodzimy, bo są destrukcyjne. Są 
również inne zachowania, z których rezygnujemy, bo nie wspomagają naszego 
rozwoju. Lecz najważniejsze, to mieć przy tym plan pracy nad swoją seksualnością. 
Nie nalegamy na trwanie bez końca w celibacie. Choć oczywiście pewien okres 
pełnej wstrzemięźliwowści w zdrowieniu - tak jak i w wielu seksualnych dysfunkcjach 
- jest konieczny i ogromnie erotomanom pomaga. Po pierwsze celibat eliminuje u 
nich stan niekierowania własnym życiem, a więc główne bahawioralne źródło ich 
problemów. Po drugie, dzięki celibatowi zaczynają powracać wyparte wspomnienia 
nadużyć z dzieciństwa, zwłaszcza seksualnych. Po trzecie, celibat sprawia, że 
erotomani stają się bardziej osiągalni dla siebie i terapeutycznego procesu. W 
celibacie nabywają też nowych zdolności radzenia sobie, nowego czucia i rozumienia 
swojej seksualności. To właśnie dzięki wstrzemięźliwości zaczynają oni wzrastać 
jako seksualne i zdrowe jednostki. Dlatego jest to bardzo potrzebny okres. Czasem 
wystarczy dwa - trzy miesiące, ale może to być rok lub dużo więcej. Zależy to od 
osoby i jej życia - od tego, ile przerwy komu potrzeba do odzyskania równowagi 
zmysłów. Jeśli rezultatem ma być udany stały związek i zdrowe życie seksualne, 
żaden okres wstrzemięźliwości nie jest zbyt dużą ceną. 
RW: W Stanach Zjednoczonych działa kilka wspólnot zajmujących się erotomanią. 
Dwie z nich bazują na jednoznacznej definicji trzeźwości. Czy można zdefiniować 
trzeźwość i jaka jest rola definicji abstynencji w leczeniu?
PC: Tak, jak ja patrzę na proces zdrowienia, to nie widzę go jako zbioru sztywnych 
zasad - jednej recepty przepisywanej wszystkim. To zbyt duże uproszczenie, choć 
przyznaję, że na początku konieczna jest prostota, klarowność. Jednak erotomanowi 
potrzebna jest taka definicja abstynencji, która mogłaby się z czasem rozwijać i którą 
co pewien czas weryfikowałby ze sponsorem, grupą czy terapeutą. Innymi słowy, 
chodzi tu o proces, o którym ciągle rozmawiasz i to jest twój sposób na życie. 
Polegasz na opiniach tych ludzi i żyjesz według tego. Jesteś w ten sposób wciągnięty 
w odpowiedzialne decydowanie o sobie, a nie wykonywanie czyichś poleceń: „masz 
teraz żyć w taki a taki sposób”. Seksualne zachowania są bardzo, bardzo rozmaite. 
Trzeźwość oznacza oddzielanie tych, które są dla ciebie zdrowe, od tych, które cię 



zaburzają i niszczą. Narzucanie wszystkim jednakowej definicji, to, moim zdaniem, 
może stwarzać problemy. 
RW: Czy seksualna anoreksja jest formą erotomanii?
PC: I anoreksja, i erotomania należą do tej samej rodziny. Często dzieje się tak, że 
osoby uzależnione przerzucają się z jednej skrajności w drugą. U koło połowy moich 
pacjentów występowały oba te bieguny. To całkiem częste, że ktoś jest aktywny 
seksualnie poza małżeństwem, a jednocześnie w małżeństwie kompulsywnie 
nieczynny. Bardzo często widzimy też ludzi idących naprzemiennym rytmem: 
rozpusta - anoreksja. Okresy te mogą następować po sobie bardzo szybko, ale i 
mogą trwać nawet latami. Mamy wtedy parę lat przerwy, po których następuje parę 
lat seksualnego ciągu, po czym znów przychodzą lata bez żadnego seksu. Erotomani 
umieją przebywać tylko na jednym z biegunów; brak im tzw. środka. Jest to 
szczególnie typowe dla ofiar seksualnego wykorzystania. 
RW: Kiedy celibat staje się anoreksją, a kiedy jest świadomym i zdrowym wyborem?
PC: Czy chodzi o celibat jako proces zdrowienia? 
RW: Myślę o sytuacji, gdy ktoś zdrowiejący wybiera celibat. Czy to jest wtedy 
anoreksja? Czy też może zdrowy i świadomy wybór?
PC: Oczywiście, że celibat może być wyborem. Ja mierzę to zawsze pytaniem cel. 
Innymi słowy, jaki jest w celibacie plan pracy nad własną seksualnością? Prosimy 
naszych pacjentów, by narysowali trzy współśrodkowe okręgi. Wewnętrzny - krąg 
granic. Wpisują tu seksualne zachowania, których bezwzględnie muszą unikać, np. 
korzystanie z prostytutek. To abstynencja podstawowa. Środkowy krąg - to 
abstynencja wspomagająca. Jeśli czyimś problemem są prostytutki, unika więc 
miejsc, gdzie stoją. Trzeci krąg, zewnętrzny, to plan pracy nad własną seksualnością. 
Jeśli ten plan wygląda np. tak: „Miałem za dużo seksulanej sytmulacji w życiu, 
wezmę więc sobie bezterminowy urlop od wszelkich erotycznych kontaktów i podniet, 
aby pracować nad sobą i dojrzeć do zdrowego, stałego związku - aby stać się 
gotowym do partnerstwa, gdy otworzy się taka możliwość - to taki celibat mnie 
przekonuje. Zmartwienie, jakie często mamy ze zdrowiejącymi erotomanami, polega 
na tym, że grzęzną oni na celibatowym biegunie anoreksji. Podobnie, nie ma 
większej różnicy, gdy kompulsywny żarłok staje się kompulsywnym głodomorem. 
Grzeźnięcie w anoreksji - to się zdarza, ale nie o to nam chodzi. Celibat ma pomagać 
erotomanom w uzyskaniu pełnowymiarowego człowieczeństwa. 



RW: Jaka jest rola celibatu w zdrowieniu?
PC: Terapeuci, jak i sponsorzy z grup samopomocowych dla erotomanów, nalegają 
na okres celibatu, gdyż pomaga on oczyścić i poukładać wiele spraw dziejących się 
na bieżąco. Zaprzestanie na pewien czas wszelkiej erotycznej aktywności naprawdę 
jest pomocne. Dopiero to pozwala erotomanom zacząć zdrowienie, proces terapii. 
Wielu z nich oczywiście próbuje się wykłócać. Na przykład ktoś, kto trwa równolegle 
w pięciu związkach, lecz zamiast postanowić: „zrywam je wszystkie, aby się 
zorientować na czym stoję” upiera się: „ten jeden związek jest naprawdę poważny” - 
taka osoba ewidentnie nie chce oddać uzależnienia. Wtedy mówię: „W takim razie 
musisz powiedzieć jej lub jemu, że jesteś erotomanem (erotomanką) i chodzisz na 
terapię i że twój partner też musi tutaj przyjść”. Wychodzę z założenia, że musi tu 
wkroczyć pewna jawność i odpowiedzialność. Erotomani nie umierają z braku seksu 
czy związku. W celibacie uczą się siebie i swoich potrzeb, których nigdy nie odkryli i 
nie rozwinęli. 
RW: Potraktował pan erotomanię jako uzależnienie i zaczął je leczyć 20 lat temu. W 
Polsce praktycznie nie ma profesjonalnej terapii dla erotomanów. Ten problem 
dopiero zaczyna wychodzić z cienia...
PC: Rzeczywiście, uderzyły mnie wasze pytania, gdyż dokładnie te same zadawano 
mi na początku lat osiemdziesiątych. Takie pytania stawia kultura, która dopiero 
zaczyna słyszeć o uzależnieniu seksualnym. Domyślam się, że dotyczą one nie tylko 
erotomanii, lecz uzależnienia w ogóle - że ta koncepcja jest dla was stosunkowo 
nowa. W dodatku, biorąc pod uwagę dramatyczną historię Polski oraz to, co dziś 
wiemy o traumie - o tym, jak trauma ciągnie się przez pokolenia od pierwotnie 
doznaneych urazów - bardzo by mnie zdziwiło, gdybyście nie mieli w Polsce 
poważnych problemów z uzależnieniami. Tak więc pytania zadawane przez was 
mają sens. 
RW: Jak często zdarzają się seksuologowie, którzy twierdzą, że seks nie może być 
uzależniający i jak często terapeuci sami mają problem z erotomanią?
PC: Dawniej taki pogląd był wśród seksuologów bardzo częsty. Nie byli oni szkoleni 
w uzależnieniach, lub w bardzo małym stopniu. To wypływało z ich edukacji. Powoli 
jednak zaczęli oni zdawać sobie sprawę, że są zjawiska, których nie mogą dostrzec, 
gdyż ich o nich nie uczono. Ich widzenie świata zaczyna się teraz zmieniać. Zmienia 
się też postrzeganie samej seksuologii. Erotomania jako uzależnienie oddziaływa 



dziś na wiele rzeczy: psychiartię, psychologię, placówki socjalne, ośrodki pomocy 
społecznej, lecznictwo napastników seksualnych... Często mówię profesjonalistom 
taki żart: „Nie martw się, erotomania u każdego znajdzie coś do zgwałcenia!” Prawda 
o tej chorobie „gwałci” w nich bowiem poglądy, które kiedyś przyswoili. Z czasem, 
mimo oporów, stopniowo - jak widzimy - doszło do ścisłej współpracy między 
środowiskami: medycznym a terapeutyczno-psychologicznym leczącym agresorów 
seksualnych. Przypomina mi się historia AA. Ludzie z problemem alkoholowym stali 
się nauczycielami profesjonalistów, którzy wcześniej nawet nie podejrzewali, że taki 
problem istnieje. To naprawdę zmieniło postać rzeczy. Jak długo trwała w USA ta 
nauka, ilustruje przykład Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, które w 1939 
roku w przeglądzie nowości książkowych ostro skrytykowało Wielką Księgą AA jako 
kompletnie bezwartościowy, dyletancki tekst. Do 1985 roku specjaliści zrobili taki 
postęp, że w końcu oficjalnie stwierdzili, iż program AA najskuteczniej pomaga 
ludziom chorym na alkoholizm. Ostatnio obserwujemy, że - niezależnie od tego, co 
niektórzy zarzucają 12 Krokom - erotomania jako uzależnienie także poddaje się 
temu programowi. Jeśli więc nie chodzisz na mityngi, nie utrzymasz trzeźwości. 
RW: Jaka jest rola terapii nadużyć z dzieciństwa w leczeniu erotomanii i innych 
uzależnień? Czy można uzyskać trwałą abstynencję i trzeźwość bez objęcia terapią 
traumy wykorzystania?
PC: Nie. Nie można. 
RW: Czy może pan to rozwinąć?
O: Wiemy już, że możliwy jest długoterminowy sukces. Znamy ludzi, którzy rzucili 
wszystkie swoje uzależnienia. Jeśli jednak nie rozwiązali oni swoich wewnętrznych, 
głęboko leżących problemów związanych z traumą i zaniedbaniami z dzieciństwa, 
mówimy, że nadal są „pijani na sucho”. W alkoholizmie na przykład wcale nie znaczy, 
że jeśli nie pijesz od lat, to dokonałeś w sobie zmian, które są potrzebne, aby mówić 
o sukcesie wewnętrznej przemiany. Musimy to naprawdę dobrze zrozumieć. 
Pytaliście mnie o mity. Oto kolejny mit: „Nie ma sensu grzebać w swojej historii 
dzieciństwa. To przeszłość, po co ją teraz wywlekać? Żyj dzisiaj i już!”. W 
rzeczywistości jednak, jeśli zdrowiejesz z uzależnień, musisz zrozumieć po co w nie 
wlazłeś - musisz poznać i przeżyć to, przed czym tak kompulsywnie uciekałeś i co w 
sobie znieczulałeś. Bez tego mamy tylko częściowe i powierzchowne rozwiązanie. 
RW: Jaka jest rola duchowości w zdrowieniu z erotomanii? Czy duchowość jest tym 



samym, co chodzenie do kościoła i praktyki religijne?
PC: Życie duchowe jest bardzo ważne. Jeden z największych pionierów w dziedzinie 
myślenia systemowego, sławny na całym świecie McGregory Bateson, na pytanie 
czym jest alkoholizm, odpowiedział krótko: „modlitwą skierowaną pod zły adres”. 
Jako ludzie musimy doświadczać swoich ograniczeń. Jeśli się na to odważamy, 
znajdujemy pewien rodzaj życia duchowego. Bardzo często w erotomanii ludzie 
szukają rekompensaty za doznane duchowe nadużycia. Ja jestem naukowcem, a 
jednym ze zmagań, jakie podjęła dzisiejsza nauka, poczynając od fizyki, jest 
zrozumienie i uporządkowanie roli duchowości. Ta „operacja serca” przebiega bardzo 
wieloma różnymi drogami, które dziś widzimy. Świadczy o tym, że duchowość ma 
ogromne znaczenie i jest kluczem do sukcesu. Próbowaliśmy omijać tę kwestię 
bardzo długo, jednak wciąż okazywało się, że zdrowienie z uzależnień musi opierać 
się na duchowym fundamencie. 
Drugie pytanie dotyczy sposobów definiowania duchowości. Jedna z mądrości 
programu 12 Kroków, odkryta najpierw przez AA, mówi, że istnieje tu wielka 
różnorodność. Trzeba ją uszanować. Nie ma jednej definicji Boga dla wszystkich. 
RW: Jakie wartości mogą wnieść w dzisiejszą kulturę zdrowiejący erotomani i ich 
grupy 12 Kroków?
PC: Na całym świecie widzimy potężną zmianę w podejściu do władzy. Znam 
naukowców, z którymi mogę rozmawiać jako zdrowiejący naukowiec. Nie ufają oni 
grupom opartym na 12 Krokach, gdyż nikt nie sprawuje w nich władzy. Bo jak może 
coś działać bez zarządzania? Tymczasem grupa, w której regularnie zmienia się 
osoba prowadząca i nikt innymi nie rządzi, stanowi ogromną demokratyczną wartość. 
Grupy te wnoszą więc zmianę w podejściu do władzy. Zrozumienie istoty 
seksualnego wykorzystywania to także zrozumienie działania władzy. W USA 
mieliśmy ostatnio dużo zamieszania wokół romansu Billa Clintona. Nie jest on 
zresztą pierwszym prezydentem, który miał kontakty seksualne poza małżeństwem. 
W Europie nasza postawa nie jest rozumiana. Nam chodzi nie o to, że prezydent ma 
takie kontakty, ale o to, że kłamie (zaprzecza) i o to, że jego kochanka jest jego 
podwładną, co jest wykorzystaniem władzy. Że jest to rodzaj przemocy. W każdej 
dziedzinie, od ekologii, przez feminizm, demokrację, do internetu - na całej ziemi 
zmienia się nasz stosunek do władzy. Kiedy trafiasz do grup takich jak SAA, SLAA 
czy SA, wkraczasz w obszar, gdzie, jak myślę, musi zmierzać cała ludzkość. Musi, 



ponieważ tam zachodzi potrzebna zmiana odnoszeniu się do płci przeciwnej i do 
dzieci - rezygnacja z nadużyć i z władzy. Jeśli chcemy zmienić naszą kulturę, 
musimy jako kobiety i mężczyźni zacząć inaczej traktować się nawzajem i szanować 
nietykalność dzieci. Jako ludzkość nie zajdziemy daleko z nadużyciami, jakie 
popełniamy we własnych rodzinach na własnych dzieciach. To musi zacząć dziać się 
inaczej. A ruch 12 Kroków naprawdę pomaga to zmienić. 
RW: Wspomniał pan o internecie. Czy są jakieś dane na temat odsetka mężczyzn i 
kobiet uzależnionych od tzw. cyberseksu?
PC: Cyberseks okazał się jedną z tych rzeczy, które pomogły nam lepiej zrozumieć 
uzależnienie od seksu. Właśnie opublikowaliśmy w literaturze medycznej najnowsze 
badania na ten temat. Odkryliśmy, że jest to osiem procent korzystających z 
internetu. Problem ten uwidacznia się zwłaszcza w miejscach pracy, gdzie sześć 
procent ogółu pracowników ściąga pornografię z internetu. W naszej kulturze 
komputer jest już czymś całkiem poszechnym, cyberseks to zatem bardzo poważny 
problem. Jeden procent ogółu użytkowników internetu uzależnia się od cyberseksu w 
stopniu ekstremalnym. Ponad 40 % z nich to kobiety. 
RW: Czy na świecie odsetek ludzi uzależnionych jest stały, czy też rośnie?
PC: Dawniej zwykliśmy myśleć, że jeśli chodzi o erotomanię, jest to sześć procent. 
Alkoholizm w naszym kraju dotyka dziesięć procent populacji. Uzależnienie od 
jedzenia 13 - 15%. Odsetki te są różne w różnych państwach i kulturach. Nowy trend, 
który gwałtownie zmienia te proporcje, to cyberseks. Dlatego, że jest tak łatwo i 
wszędzie dostępny. Dziś każdy terapeuta styka się z tym uzależnieniem. I wszyscy, 
którzy mają taką profesję jak moja, mówią o potężnych, negatywnych skutkach 
cyberseksu. Seks przez internet zmienia wszystko. Otwiera drzwi i nie wykluczam, że 
z jednej strony może to być czasem dobre, gdyż nadal istnieje w społeczeństwie 
pewien poziom zahamowań. Z drugiej strony jednak trafia do ludzi zupełnie na to 
nieprzygotowanych i podatnych. W jednym z medycznych artykułów, który niedawno 
opublikowaliśmy, autor weryfikuje coś, co wielu z nas, terapeutów, wiedziało, ale o 
czym nigdy nie napisaliśmy: jest mnóstwo osób, które dziś borykają się z ciężkimi 
seksualnymi kompulsjami, a nigdy nie miałyby tego problemu, gdyby nie seks w 
internecie. 
RW: Czy są jakieś dane na temat odsetka uzależnionych od seksu w całej populacji?
PC: Trudno jest chodzić po ulicach z ankietą i pytać przechodniów, czy są 



erotomanami. Trudno zebrać takie dane. Ale kiedy użyliśmy instrumentów 
badawczych o wysokiej dokładności i wiarogodności, okazało się, że jest to 6 % 
populacji. 
RW: Co oznacza przebudzenie duchowe, które w grupach opartych na 12 Krokach 
jest odpowiedzią na nałóg?
PC: Ten zwrot, przebudzenie duchowe, może nastąpić dopiero, gdy przestaniesz 
robić te wszystkie rzeczy, które cię tak degradują. Budzisz się nagle i stwierdzasz, że 
jeszcze żyjesz i że jest w tym nowa, prawdziwa nadzieja. Zaczynasz znajdować 
całkiem inną, głęboką więź z samym sobą. W miarę jak ty się zmieniasz, zaczynasz 
mieć całkiem nowe relacje ze współmałżonkiem, dziećmi, przyjaciółmi - to wszystko 
ulega przemianie. Kiedy zaczynasz ufać sobie, spełniając swoje postanowienia: 
„zrobię to, co sobie obiecałem”, i kiedy zaczynasz ufać innym ludziom - zaczynasz 
też ufać tzw. Sile Wyższej. Ludzie mają problemy z duchowością zazwyczaj z 
powodu swojej nieufności. 
RW: Słowo „miłość” uległo w naszych czasach dewaluacji i degradacji. W jaki sposób 
możemy odzyskać jego właściwe znaczenie?
PC: Tak dzieje się nie tylko u was. Z wielu przyczyn. We wszystkich krajach bardzo 
trudno jest dziś zbudować i zachować trwałe i bliskie związki. A przecież wszyscy ich 
pragniemy. Na tym polega wartość terapii, że pomaga je znaleźć. Pomoc polega na 
nauce, jak wiązać się inaczej niż dotychczas. ... We wszystkich kulturach - 
amerykańskiej, polskiej, europejskiej - społeczeństwo jest coraz bardziej 
stechnicyzowane. Wywierany jest wielki nacisk, by robić jeszcze więcej. Rodziny i 
pary mają coraz mniej czasu na bycie ze sobą, bliskość i rozmowy. W efekcie coraz 
trudniej jest im utrzymać związek. A jeśli nałożymy na to uzależnienia i dysfunkcje, 
jeśli dodamy wszystkie zdrady, kłamstwa i lęki jakie trapią członków rodzin oraz to, 
co nazywamy współuzależnieniem, mamy takie a nie inne rezultaty. Bardzo trudno 
przy tylu skonfliktowanych emocjach uchwycić, czym jest miłość. Myślę, że wiele za 
każdym razem wyjaśnia odpowiedź na pytanie: „Czy w obecności tej drugiej osoby 
mogę być, zawsze i do końca, sobą?” Innymi słowy: „W jaki sposób uczę się być 
prawdziwym dla siebie i nadal być z tobą?” To powszechny dylemat. Pomijając 
technicyzację życia i problem uzależnień, wszyscy się z nim męczymy. A pomnożony 
przez technologię, społeczne oczekiwania oraz problem uzależnień i nadużyć, staje 
się on niesłychanie trudny. 



RW: Teraz długo odkładane pytanie. Czy uzależnienie od związków to też forma 
erotomanii?
PC: To rzeczywiście dobre pytanie. Przyjrzyjmy się wreszcie kompulsywnym 
związkom. Wymienię ich rodzaje. Jeden rodzaj z nich nazywany „traumatycznym 
wiązaniem”; opiasłem to w mojej ostatniej książce „The Betrayal Bond” (Okowy 
zdrady). Związanie przez traumę jest wtedy, gdy trwasz przy osobie, która cię rani i 
jest dla ciebie niebezpieczna, lecz trwasz przy niej pomimo tego i tym uporczywiej, im 
bardziej niszczy cię ten związek i nie wyobrażasz sobie, że mógłbyś odejść. Wtedy 
mówimy o traumatycznym wiązaniu. Istnieje poza tym tzw. współuzależnienie, które 
też zawiera element traumatycznego związania - jest inną jego formą. Żyjesz wtedy 
przykuty do osoby uzależnionej, w obsesji na punkcie jej nałogowych zachowań, bo 
to jest takie jakieś podniecająco-przerażające widzieć kogoś ukochanego poza 
kontrolą. Jest też to, co nazywamy uzależnieniem od miłości, które ma wiele odmian. 
Jedną z nich jest chroniczne zauroczenie. Są ludzie, którzy się stale w kimś 
zakochują, lecz gdy tylko relacja zaczyna osiadać na głębszym, stałym gruncie i „haj” 
opada, zrywają związek, wskakując w nowe zauroczenie. Innymi słowy chodzi o haj, 
jaki daje zdobywanie serc. Chodzi o polowanie, nie o budowę związku opartego na 
miłości. Wszystkie te odmiany mają jeden wspólny mianownik: przymus 
pozostawania w niespełnionym związku lub związkach. To ważne, by orientować się 
w tych kategoriach. Niektórzy erotomani mają je wszystkie. 
RW: Czy może pan powiedzieć trochę o The Meadows i innych amerykańskich 
klinikach, z którymi pan współpracuje?
PC: W całym kraju mamy takie kliniki jak The Meadows, gdzie leczy się uzależnienia. 
Ten, w którym ja jestem, specjalizuje się w leczeniu osób mających więcej niż jedno 
uzależnienie - a więc jakąś kombinację, np. alkoholizm i erotomanię, narkomanię i 
hazard. Często są to zresztą bardziej złożone „kompozycje”. W tym, co robimy i czy 
mamy wyniki, jesteśmy w USA wysoce wyspecjalizowani i wyregulowani. Obserwują 
nas bardzo dokładnie. W The Meadows przejmujemy pacjentów, którzy są w 
najgorszym stanie lub którzy bez powodzenia leczyli się w innych ośrodkach. I udaje 
się nam ich wyciągnąć. Jestem przekonany, że prawdziwym powodem jest to, że 
ciężko pracujemy nad traumą wyniesioną z dzieciństwa i nad rodziną pierwotną - że 
od początku włączamy te nadużycia do programu leczenia uzależnień. 
RW: Zaczynacie pracować nad traumą z dzieciństwa już na początku leczenia?



PC: Tak. Drugi tydzień naszej terapii to tzw. Tydzień Ofiar. Myślę, że właśnie dlatego 
zgłasza się do nas tylu pacjentów. To, co się wtedy dzieje, głęboko zmienia całe ich 
życie. Gdy pacjenci chwytają rdzeń swojej historii i zaczynają widzieć obszary, w 
których zostali poranieni, odnotowują olbrzymią różnicę jakości w procesie 
zdrowienia, jaki tu przechodzą i mogą się też bezpiecznie poskładać z tego szoku. 
RW: Tak więc ludzie są tutaj pięć tygodni, z których jeden poświęcony jest...
PC: Poświęcony jest traumie. To wygląda tak. Pierwszy tydzień to rodzaj detoksu, 
tydzień uzyskiwania jasności, co się z nimi do niedawna działo. Potem pacjenci 
przechodzą wspomniany tydzień ofiar. Kiedy mają już jasność, co ten tydzień im 
pokazał, siadają i poważnie zaczynają się przyglądać wszystkim swoim 
uzależnieniom. W czwartym tygodniu do kliniki przyjeżdzają najbliżsi z rodzin 
naszych klientów, co zazwyczaj wydobywa wiele nowych kwestii, więc zabiera to 
kolejny, piąty tydzień intensywnej pracy, by mogli to wszystko skonsolidować 
postawić granice i nauczyć się nowego postępowania. 
RW: Czy w tygodniu poświęconym traumie zdarza się głęboka praca z uczuciami i 
żalem?
PC: Bardzo często. 
RW: I nie zagraża to kruchej jeszcze abstynencji?
PC: Nie. Nie zagraża, jeśli odbywa się to w kontrolowanych warunkach, jak nasze, i 
przy oddanym terapeucie, który stale pomaga... W bezpiecznym otoczeniu pacjenci 
mogą poczuć się komfortowo z uczuciami, od których uciekali przez te wszystkie lata. 
Ponieważ mają komfort, przemienia to ich życie. Ponieważ wtedy zaczynają 
naprawdę być otwarci na to, co ich w środku stale gnębiło. Doznają iluminacji. Wtedy 
zaczyna padać światło na to, gdzie naprawdę leży ich problem. Są w Stanach 
oddziały odwykowe, które wstydliwie unikają pracy na głębszych uczuciach i traumie. 
I nie mają znaczących rezultatów. 
RW: Czy mógłby pan opisać nam fazy zdrowienia z erotomanii?
PC: Towarzysząc ludziom w zdrowieniu dowiedzieliśmy się, że zasadniczo następuje 
po sobie sześć rzeczy. Pierwszą nazywamy „fazą dojrzewania”. Ludzie zaczynają 
czuć, że mają problem, lecz nie są jeszcze gotowi zaprzestać. Drugi etap to „faza 
kryzysu i decyzji”, co oznacza, że erotomani osiągają w niej punkt, kiedy mówią 
sobie: „nie mogę tak dłużej żyć” i postanawiają się zmienić. Trzecia faza to szok, 
ponieważ zaczynając odstawienie zaczynają też widzieć całe spustoszenie, jakie 



spowodowali. Jest w tym wstyd, ból, niedowierzanie: „O rany! Co ja narobiłem...” Po 
tym następuje faza odżałowywania, kiedy czujesz złość i zaprzeczanie i kiedy 
zderzasz się ze swoim i żalem po stracie. To kontynuacja fazy trzeciej - szoku. W 
czwartej fazie ludzie konfrontują się z bólem. Zauważamy wtedy dwie rzeczy. 
Pierwsza, że jeśli ktoś zalicza wpadki, to najczęściej w tym właśnie okresie, 
konfrontowania się z od dawna noszonym bólem. Po drugie, pacjentom zaczyna 
wtedy szwankować zdrowie ogólne - tak wiele uwalniają z siebie cierpienia. 
Cierpienie to sprowadza ich najpierw wgłąb siebie, a potem kieruje w stronę 
dokonania kluczowych zmian w życiu. Ten etap nazywamy fazą odbudowy. 
Erotomani wykonują wtedy ciężką pracę i uzyskują głęboką wewnętrzną więź z 
samym sobą. W miarę, jak stają się dla siebie coraz bardziej osiągalni, przechodzą 
do etapu szóstego - fazy wzrostu, w tym okresie stają się dostępni dla swoich 
bliskich. Dla rodziny, dzieci, współmałżonka, rodziców. Fazy te dają się precyzyjnie 
przewidzieć. Przekonaliśmy się, że można z dokładnością niemal do tygodnia 
określić, co i kiedy będzie się działo z każdym, kto zaczyna zdrowienie. Tak, te sześć 
etapów jest w wysokim stopniu przewidywalne. Zbadaliśmy to. 
RW: To chyba wszystko. Może jednak panu nasuwają się jakieś pytania, które nam 
umknęły - wyprzedza nas pan przecież doświadczeniem o piętnaście-dwadzieścia 
lat...
PC: Ha,ha, ha, ha, ha.... No cóż, niech pomyślę. Może rozwinąłbym kwestię, której 
nie było w waszych pytaniach, a która dotyczy władzy i wykorzystywania. Dlaczego 
jest to niszczące dla ludzi? Co się z nimi wtedy dzieje? To naprawdę rozstrzygająca 
kwestia w naszych czasach. Wspólne interwencje wyglądają dziś inaczej; mamy 
bowiem narody, które jednoczą się nie we własnym interesie, lecz aby osłaniać 
słabszych i bezbronnych. Wartość naszej cywilizacji mierzy się tym, co robimy, aby 
chronić ludzi podatnych na krzywdę. Na przykład aby chronić dzieci. Są różne 
płaszczyzny, na których państwa interweniują w interesie słabszych. Dwie najwyżej 
notowane to socjalizacja i ochrona dzieci. Dzieci muszą być socjalizowane i muszą 
mieć skuteczną osłonę. Tak głęboki poziom rozumienia dynamiki władzy właściwy 
jest zbiorowej świadomości, która jest zdolna przekształcić ludzkość. Jest to też 
wyścig z czasem, bo jeśli nie osiągniemy tego poziomu zbiorowej świadomości teraz, 
zniszczymy i siebie, i ziemię. Musimy być w to zaangażowani. Mamy słuchaczy, 
którzy starają się odsunąć od siebie myślenie o uzależnieniach, zamknąć oczy na 



problemy nadużyć w rodzinach; mamy tak samo naukowców, którzy nie chcą się tym 
zajmować. U samych podstaw, i o tym właśnie mówiliśmy, leży diametralna zmiana 
naszego sposobu patrzenia na wszystko. Częścią naszej nadziei jest to, że możemy 
odzyskać - możemy uratować - ludzi, których straciliśmy wskutek traumy i 
uzależnień. 

wywiad przygotował, przeprowadził i przetłumaczył Robert Tulo Waśkiewicz 
na zlecenie OpusFilm, W-wa. ul. Willowa 8/10 m 3, 

dla potrzeb filmu dokumentalnego Jacka Jędrzejewicza pt. Erotomani.


