
Depresia anticoncepþionalã ºi efectele ei
asupra cuplului*

Cuvinte cheie: – comportamentul de cãutare ºi de chemare
– cuplul oprit în evoluþie
– depresia anticoncepþionalã
– imaturitatea
– maturizarea afectivã
– regresiunea afectivã

Motto: „Femeia se mîntuie prin copii“.
Pãrinþii Bisericii

„Dumnezeu este cel de-al treilea 
termen al oricãrei iubiri“

Paul Evdochimov – Femeia ºi mîntuirea lumii

Înþelegem prin depresie anticoncepþionalã, depresia de
diferite intensitãþi ºi forme clinice, apãrutã ca urmare a
conduitelor anticoncepþionale ale femeii.

Expunerea va fi foarte scurtã ºi va avea urmãtoarele
puncte, tratate cît se poate de concis:

1. Care sînt mijloacele anticoncepþionale;
2. Avantajele ºi dezavantajele folosirii mijloacelor anti-

concepþionale;
3. Cauzele conduitei anticoncepþionale;
4. Efectele psihice ale folosirii mijloacelor anticoncep-

þionale;
5. Efectele anticoncepþiei asupra cuplului;
6. Depresia anticoncepþionalã.

1. Care sînt mijloacele anticoncepþionale

Rostul tuturor mijloacelor anticoncepþionale (m.a.) este
sã facã posibil actul sexual, eliminînd ultima finalitate a

* Tipãritã prima datã în volumul de rezumate „Personalitate nor-
malã ºi patologicã. Tulburãri anxioase ºi de dispoziþie“ al Simpozio-
nului Naþional de Psihiatrie Târgu Mureº 2001.



acestuia, sarcina. Ele pot fi mecanice (prezervativ, sterilet,
pesarã), chimice (spermicide), hormonale (celebrele pastile
anti-baby – sinistrã denumire) ºi „fiziologice“ – metoda
calendarului. Nu luãm în discuþie ligatura de trompe ºi de
funicul spermatic.

2. Avantajele ºi dezavantajele folosirii mijloacelor 
anticoncepþionale

Aºa zisul avantaj al mijloacelor anticoncepþionale, anu-
me planificarea familialã, a avea un copil atunci cînd ai
condiþiile materiale necesare pentru a-l creºte, devine re-
pede un pretext, o acoperire din ce în ce mai ºubredã, pen-
tru o paletã întreagã de conduite mai mult sau mai puþin
imorale sau deviante.

Într-adevãr, primul efect al acestor mijloace, folosite ca o
obligaþie profesionalã în primul rînd de cãtre prostituate
(de unde sarcina ºi un copil sînt pentru majoritatea oame-
nilor un dar al cerului, pentru „oltencele fierbinþi“ sau
„nimfele plãcerii“ a rãmîne gravidã este cea mai mare ne-
norocire, un fel de SIDA de care spui „Doamne fereºte“ ºi
baþi în lemn), este un fel de sex fãrã frontiere pe care îl pot
practica toate fetele, femeile ºi chiar nevestele, cu orice par-
tener care li se pare lor interesant la un moment dat, ceea ce
le favorizeazã alunecarea într-un comportament imoral,
duplicitar, de plãcere fãrã dragoste, deviant (vezi filmul
recent „Legãturi periculoase“), favorizant al narcisismului
ºi deci anti-cuplu. Mult mai jos, m.a. afecteazã, la familiile
cãsãtorite, în diverse moduri, acest supliment delicios la
taina cãsãtoriei pe care l-a acordat Dumnezeu omului, care
este actul sexual. Prezervativele împiedicã plãcerea atin-
gerii nemijlocite, ovulele lubrefiazã înainte de vreme,
decaleazã ºi denatureazã acordul fin al senzaþiilor tactile,
preparatele hormonale scad congestia ºi temperatura zonei
în preludiu ºi aºa mai departe. Metoda Ogino-Knaus, una
dintre cele mai populare ºi mai rãspîndite, eliminã din cal-
endarul erotic al cuplului chiar zilele în care organismul
femeii este cel mai pregãtit pentru orgasm. Cele mai reuºite
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orgasme se obþin în perioada de ovulaþie, între a paispreze-
cea ºi a ºaptesprezecea zi a ciclului menstrual. Dincolo de
toate, m.a. eliminã emoþia, aºteptarea emoþionatã a iubirii fizice
din care poate veni un copil, aºteptare care, cu cît este mai
încãrcatã de emoþie, cu atît provoacã o plãcere mai mare,
posibilitatea procreãrii, a naºterii unui copil, fiind cea mai
mare aventurã a cuplului, atribuit demiurgic al omului,
prin care acesta poate da naºtere unei alte fiinþe umane.

3. Cauzele conduitei anticoncepþionale

Cauzele principale ale conduitei anticoncepþionale sînt
relativ uºor de degajat dintre acelea multiple ale alienãrii
omului în societatea contemporanã.

Prima ºi cea mai importantã dintre toate este ignoranþa,
ignoranþa mai mult sau mai puþin savantã, dar care pro-
lifereazã prin „alianþa dintre semidocþi ºi tehnicã“ într-o
„ininventariabilã listã de scrieri ºi spuneri“ deversate zil-
nic în sufletele oamenilor de toate vîrstele. Se pare cã igno-
ranþa este direct proporþionalã cu creºterea volumului de
informaþie disponibilã ºi simplificarea accesului la ea. Sînt
savanþi „cu mintea plinã de informaþie“, la zi în profesia
lor, dar care ignorã adevãrurile fundamentale cum ar fi
Decalogul. Remediul ar putea fi, nu numai dupã pãrerea
noastrã, întoarcerea la arhetipuri.

O altã cauzã posibilã credem cã este întîrzierea maturi-
zãrii afective a persoanei umane, întîrziere care este prin-
sã de psihiatri în noþiunea de imaturitate ºi care a cãpã-
tatat proporþii endemice. În trecerea de la autoerotism
(autofilie) prin homoerotism (homofilie) spre heteroerotism
(heterofilie) a persoanei umane, din ce în ce mai mulþi
oameni rãmîn fixaþi în primele douã ipostaze.

Proliferarea homosexualitãþii, a perversiunilor, a consu-
mului de alcool ºi de droguri, a cãpãtat proporþii de masã,
impunînd oamenilor politici redefinirea normalului.1 (v.
pag. urmãtoare)

Cauzele sînt multiple (vezi printre altele 2) ºi nu le
putem dezvolta aici.
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4. Efectele psihice ale folosirii mijloacelor
anticoncepþionale

Efectele psihice ale folosirii m.a. accentueazã printr-o
cauzalitate circularã narcisismul practicanþilor acestui gen
de sex incomplet, cu atît mai nesatisfãcãtor cu cît este mai
des practicat.

Concluzia tuturor fanilor acestui„sport de camerã“ este
cã nici nu e mare lucru chestia asta ºi cã nici nu ai mare sa-
tisfacþie de pe urma partenerului aºa cum te aºteptai. Ne-
fiind îndeplinite premizele în totalitate, neexistînd senti-
mente puternice (am fãcut-o aºa pentru sãnãtate, din nece-
sitate, nu cã l-aº fi iubit), fiind protejat („fac ce vreau, dar
ºtiu ce fac“) de tensiunea emoþionalã în care se aflã „apa-
ratul psihic“ al femeii îndrãgostite, care ºtie ºi acceptã cu
emoþie cã ar putea rãmîne gravidã – la urma urmei, sexul
cel mai sigur este, nu-i aºa, sexul homo, tocmai pentru cã
nu existã risc de sarcinã – beneficiul orgasmic este ºi el pe
mãsurã, adicã foarte mic ºi nesatisfãcãtor. Aceasta predis-
pune la schimbarea partenerului (fapt care amplificã nar-
cisismul) ºi la cãutarea a tot felul de tehnici ºi stimulente
din ce în ce mai tari, mai deviante ºi mai nemulþumitoare.2

5. Efectele anticoncepþiei asupra cuplului

M.a. transformã relaþia intimã într-un soi de gimnasticã
sexualã din ce în ce mai puþin atrãgãtoare. Ele golesc de
emoþie relaþia prin aºa numita securitate pe care o oferã.
Prima care suferã este femeia. Dorinþa ei de a deveni ma-
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1 Sînt forþe politice (vezi Partidul Transnaþional în care prin
1995 erau ºi 17 parlamentari români, printre care ºi un distins ºi
cunoscut psihiatru) care, dupã dezincriminarea homosexualitãþii
(nu poþi sã þii milioane de oameni în afara legii), militeazã pentru
liberalizarea consumului de droguri.

2 Existã o întreagã literaturã a devianþei cãreia îi cad pradã din
ce în ce mai mulþi adolescenþi lipsiþi de educaþie ºi care cred cã au
descoperit lucruri noi ºi interesante în aceste apucãturi vechi de cînd
lumea, apucãturi care sînt în acelaºi timp ºi semne ºi cauze ale de-
vianþei.



mã, refulatã ºi acoperitã de o educaþie alienantã, rãmîne ca
un deziderat inconºtient care o determinã iniþial sã „acce-
lereze“ relaþia cu partenerul, apoi sã-l dezinvesteascã libi-
dinal pe acesta. Scopul ultim al activitãþilor erotice fiind
sarcina (motivaþie inconºtientã), femeia se poartã ca ºi
cum ar spune: „Nu eºti în stare sã mã laºi gravidã, nu mai
eºti interesant pentru mine.“

Peisajul familial se decoloreazã progresiv, se activeazã
comportamente de cãutare ºi de chemare stinse sau doar
atenuate pînã atunci. Personajele imprimate de-a lungul
timpului în agenda afectivã a femeii redevin interesante.
Þinute ºi machiaje sexy, adolescentine, sînt abordate din
nou, cu atît mai intens cu cît nevoile sînt mai presante,
educaþia mai precarã ºi mediul mai îngãduitor. Interesul
pentru familie, inclusiv pentru copiii existenþi, scade, obli-
gaþiile faþã de soþ ºi copii fiind din ce în ce mai greu de
suportat. Creºte enorm interesul pentru lume, pentru po-
tenþialii parteneri, pentru locurile unde „riscul“ de a-i în-
tîlni este mai mare. Se produce un soi de regresiune afec-
tivã la comportamente adolescentine, cu atît mai vizibilã ºi
mai penibilã cu cît vîrsta femeii este mai aproape de 45–50
de ani. La menopauzã, mai ales la femeile care nu ºi-au
pus în valoare potenþialul matern, pot surveni modificãri
dramatice ale comportamentului erotic.

Cu cît persoana este mai imaturã, cu atît aceste modi-
ficãri ale comportamentului sînt mai zgomotoase, ele fiind
strîns intercondiþionate. Hotãrîrea de a nu face copii este
mai frecventã la personalitãþile imature, narcisice, ºi odatã
ce a fost luatã, ea accentueazã narcisismul, adãugînd o re-
gresiune afectivã la imaturitatea iniþialã.

6. Depresia anticoncepþionalã

Depresia anticoncepþionalã, delimitatã de mine prin
observaþie naturalã (4) în cursul ultimilor 25 de ani, în care
m-am ocupat îndeosebi de cuplu, este mult mai frecventã
decît se crede. De obicei, dacã ajunge la psihiatru ºi nu
direct la tribunal, este consideratã depresie pur ºi simplu
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ºi tratatã ca atare ºi de cele mai multe ori recidiveazã, nefi-
ind tratate cauzele.

Cuplul care nu mai vrea copii poate fi numit cuplu oprit
în evoluþie. Dezinvestirea libidinalã pe care o opereazã fe-
meia asupra partenerului ei este perceputã imediat de
cãtre acesta. Apar certurile. Disfuncþia femeii se extinde
rapid asupra soþului ºi apoi asupra întregii familii.
Atmosfera devine tensionatã, apar suspiciunile, neîncre-
derea. Familia devine din ce în ce mai greu de suportat.
Oricît ar pãrea de greu de crezut ºi de simplificator, depre-
sia anticoncepþionalã existã ºi este extrem de rãspînditã.
Într-un studiu centrat pe aceastã problemã, efectuat de
mine pe un lot de peste 1800 de salariaþi ai întreprinderii
Hidroelectrica SA* erau prezente forme clinice sau sub-
clinice de depresie, cu sau fãrã somatizare ºi/sau
alcoolism, la mai mult de 80% din populaþia cercetatã,
populaþie la care, deloc întîmplãtor, erau prezente ºi con-
duitele anticoncepþionale.

Avortul adaugã ºi accelereazã instalarea depresiei. Fe-
meia, ºi dupã ea întreaga familie, devine extrem de vulne-
rabilã.

Adulterul complicã ºi mai mult lucrurile, fãrã sã re-
zolve depresia iniþialã, depresie care se poate accentua în
ajunul ciclului menstrual. Este ca ºi cum inconºtientul ar
spune: „Am mai pierdut o lunã ºi nu mi-am atins scopul.“

Depresia anticoncepþionalã scade ºi mai mult, prin an-
xietatea, descurajarea ºi teama de viitor pe care le antre-
neazã, dorinþa conºtientã de a avea copii, automenþinîn-
du-se ºi agravîndu-se în acest mod, progresînd ºi putînd
duce persoana pînã în pragul sinuciderii. Ea poate sã
aparã ºi apare la orice femeie aflatã la vîrsta procreãrii, chiar
dacã aceasta are copii, în momentul în care ea se hotãrãºte
sã adopte orice conduitã anticoncepþionalã. Alãturi de alte
cauze, poate debilita relaþia cu partenerul pînã la destrã-
mare ºi constituie una din cauzele principale de divorþ.
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* Rezultatele studiului sunt în curs de prelucrare ºi interpretare
ºi vor fi prezentate într-o comunicare ulterioarã.



Efectele asupra copiilor sînt uºor de dedus. Nu avem
spaþiu sã le descriem aici. Nu putem descrie aici nici trata-
mentul sau prevenþia acestei afecþiuni rãspîndite, ºi care
constituie, nu ne temem sã spunem, un adevãrat flagel în
lumea contemporanã.

Ne-am fãcut datoria doar sã o semnalãm.
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