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Nossos sentidos são as janelas pelas quais nosso espírito se comunica com
o mundo ao nosso redor.
E a natureza nos dotou desses sentidos para nossa orientação e
sobrevivência. O prazer ligado aos mesmos tem o mesmo objetivo.
Exemplificando, se os alimentos nos causam prazer ao serem degustados, é
para que tenhamos a tendência de repetirmos esse procedimento, para nossa
nutrição.
Ao enxergarmos, evitamos os buracos, os desníveis, as feras, os perigos. A
visão que nos protege nos causa deleite ao vermos rostos amados, o por e
nascer do sol, as paisagens, o mar, o céu, a natureza.
Nosso olfato nos permite perceber o gás aberto, a gasolina, o enxofre do
vulcão, um ferimento infectado, o corpo precisando de cuidados, os
alimentos deteriorados. Ademais nos permite apreciar o perfume das flores,
do campo, dos alimentos das pessoas amadas.
Nossa audição nos permite evitarmos um auto ou um trem que se aproxima,
um rebanho correndo, uma explosão, uma torrente de água. Por outro lado
nos alegra com uma melodia, com a voz das pessoas, com o bramido do
mar ou o sussurro do vento.
Nosso tato nos permite encontrarmos objetos no escuro, aos cegos se
orientarem co segurança. A criança que toca ingenuamente em seus
genitais, tem sensação prazerosa; é levada a repetir o gesto. A masturbação
nada mais é do que a exploração do próprio corpo. È um aprendizado.
Ninguém que ganhasse um instrumento musical convidaria seus pares para
uma audição, sem um aprendizado prévio. A sexualidade se desenvolve
como os outros atributos de cada um.
Acabamos de ver que os sentidos nos orientam, tornam nossa existência
possível. Se nos causam prazer foi a natureza que nos fez assim
È um absurdo que religiosos das mais diversas origens considerem a
masturbação e a sexualidade como coisas do mal. A Natureza as criou para
a preservação da espécie!!!
Há quem se reporte à masturbação como significando”manu-stuprare”.
Essa etimologia é a evidência de todo o preconceito bolorento que envolve
este tema.
Havia roupas que impediam que os meninos tocassem em seus genitais
durante o sono.
De modo semelhante, se usava uma gaiolinha com pregos para espetarem o
pênis infantil, durante uma ereção noturna.

Em verdade, masturbação é universal, em ambos os sexos, e não causa
loucura nem enfraquece nem causa impotência.
As ereções noturnas acontecem desde a vida intra-uterina. Os recémnascidos já a apresentam. Sua função é fundamental para a nutrição do
tecido erétil do pênis.
Como uma etapa normal do desenvolvimento humano, deve ser
considerada com respeito à individualidade.
Como todos sabemos, quem nega a masturbação, se mantém usuário
contumaz da mesma!

