
Temat :Seksualność człowieka. 

Płciowość człowieka posiada wiele aspektów. Aby w pełni zrozumieć, co oznacza fakt, że 

człowiek jest istotą seksualną, spróbujmy zastanowić się nad tzw. poziomami seksualności; 

seksuolodzy nazywają je czasami piętrami. 

Seksualność człowieka realizuje się na trzech poziomach (piętrach seksualności). 

  

Poziom pierwszy, biologiczny: do biologicznych przejawów naszej płciowości zaliczamy 

budowę naszego ciała oraz funkcjonowanie układu rozrodczego męskiego i żeńskiego, łącznie 

z fizjologią aktu seksualnego. 

Funkcjonowanie tego piętra opiera się głównie na odruchach (przykład: erekcja), których 

ośrodkiem jest rdzeń kręgowy, zaś wpływ na działanie tego piętra mają: hormony, układ 

nerwowy obwodowy i autonomiczny, receptory czuciowe w obszarze genitalnym, bodźce z 

wyższych pięter. 

Poziom drugi, emocjonalny: obejmuje wszystkie zjawiska zachodzące w sferze 

emocjonalnej (bez tzw. uczuć wyższych). Za powstawanie emocji, takich jak strach, agresja, 

przyjemność, radość itp., odpowiedzialne są ośrodki podkorowe w mózgu: twór 

siateczkowaty, podwzgórze, węchomózgowie, układ limbiczny. Tu mieści się też siedlisko 

popędu seksualnego. Jest to bardzo ważne piętro, gdyż emocje dotyczące sfery seksualnej 

są jednymi z najsilniejszych, jakie przeżywamy. Są to zarówno emocje pozytywne, jak i 

negatywne. Te ostatnie są bardzo raniące i pozostawiają liczne urazy. Według prof.Henriego 

Joyeux , człowiek posiada tzw. pamięć seksualną – wszystkie przeżycia związane z 

seksualnością zalegają w pamięci bardzo długo i często wracają jako wzorce przeżyć. 

Urazy i zranienia w sferze płciowości mogą rzutować na cale życie człowieka; zwłaszcza 

dotyczy to pierwszych przeżyć (prawo pierwszych połączeń). 

  

Poziom trzeci, intelektualno-duchowy: obejmuje wszystkie zjawiska mające siedlisko w 

korze mózgowej człowieka, a więc to co nazywamy świadomością, intelektem, wolą. Na tym 

poziomie dokonują się akty woli człowieka – tu zapadają decyzje. Opierają się one na 

świadomym wyborze wartości, mają więc związek z moralnością i duchowością człowieka. 

Jest to piętro typowo ludzkie – z wszystkich istot żywych jedynie człowiek jest zdolny do 

tworzenia zasad moralnych i do życia duchowego. Tylko człowiek ma tak silnie rozwiniętą 

korę mózgową i jej pochodną – intelekt. Można powiedzieć, że dopiero na trzecim poziomie 

w pełni przejawia się nasze człowieczeństwo. Stopień jego rozwoju jest miarą naszej 

dojrzałości jako ludzi. 

Dojrzewanie człowieka polega na przechodzeniu od dominanty podkorowej 

do korowej. 



Malutkie dziecko wyraża emocje całym sobą. Niemowlak na widok mamy objawia radość 

całym ciałem: macha rączkami, śmieje się, wierzga nóżkami. Wściekły dwulatek zaciska 

piąstki, płacze, krzyczy, rzuca się na podłogę, macha rękami i kopie. Gdyby tak zachował się 

piętnastolatek, wzbudziłby sensację. Dzieckiem rządzą emocje, im bardziej człowiek jest 

dojrzały, tym lepiej kontroluje emocje. 

Odpowiedzialne przeżywanie własnej płciowości nie polega ani na tłumieniu 

popędu, ani na jego rozładowywaniu, lecz na integrowaniu życia seksualnego 

z trwałą więzią uczuciową. Podstawowym zadaniem dla seksualności 

człowieka jest integracja duch-ciało. 

Zintegrowana seksualność człowieka musi łączyć się z najgłębszą więzią 

osobową – miłością oraz z potencjalnym rodzicielstwem, 

 


