Citeşte cu atenţie aceste informaţii, chiar dacă
ai folosit deja acest remediu. Vei fi bine informat
despre proprietăţile şi reacţiile secundare ale
pornografiei. (pe scurt, porno)
Prospect
PORNOCETAMOL
Preambul
Această cutie nu conţine tratament cu
medicamente sub formă de tablete, este doar
un prospect care îţi oferă informaţii despre
funcţionarea şi efectele pornografiei.
Informaţii generale
Pornocetamol este o altă denumire pentru
consumul
de
pornografie.
Pornografia
reprezintă de obicei fotografii sau video-uri cu
oameni goi, sex şi acte sexuale cu scopul de a
provoca excitarea utilizatorului. Vizionarea de
imagini porno are ca efect atenuarea durerii
spirituale şi interioare. Sentimentele de
supărare şi durere sunt anesteziate temporar.
Este asemănător utilizării paracetamolului, un
medicament analgezic foarte des folosit. De aici
provine denumirea Pornocetamol.
In plus, imaginile porno oferă o stare de bine
temporară.
Compozitie
Pornografia afectează sistemul limbic al
creierului. Substanţele eliberate dau o stare de
bunădispoziţie, cele mai importante dintre ele
fiind dopamina si endorfina. Acestea sunt
substanţe endogene, numite şi „hormonii
plăcerii”, pentru că au un efect imediat asupra
sentimentelor.
Endorfina
Acţionează ca un calmant al durerii
(asemănător cu morfina). Combate efectele
stresului, atât fizic cât şi psihic.
Dopamina
Creşte rezistenţa, te simţi mai energic. Senzaţia
de foame şi oboseală dispare. Durerea se
resimte in proporţii mai mici (anestezie). Te simţi
încântat şi fericit. Simţi că ai mai multă energie
şi ai impresia că poţi muta munţii.
Când se foloseşte
Pornocetamolul este folosit de mulţi oameni
deoarece
aceştia
întâmpină
probleme
personale sau sociale. În situaţii de stress acut,
hipersensibilitate emoţională sau probleme de
socializare, mulţi oameni au tendinţa de a găsi
un refugiu în pornografie şi masturbare. De
asemnea,
singurătatea,
nesiguranţa,
anxietatea,
perfecţionismul,
plictiseala,
problemele familiale sau psihologice pot
consitui
un
motiv
pentru
utilizarea
pornocetamolului.
Durata efectului

Analgezia şi sentimentul temporar de plăcere
sunt prezente numai în momentele consumului
de pornografie. Odată cu încetarea utilizării,
sentimentul de „plăcere” dispare, iar problemele
revin.
Supradoza
Din cauza suprastimulării sistemului nervos de
către endorfină şi dopamină, corpul devine
rezistent (insensibil). Receptorii de dopamină
au nevoie de mai multă dopamină pentru a
îndeplini efectele dorite. Rezultatul este, după
aceea, epuizare emoţională si fizică. Dacă
utilizatorul încetează această activitate, starea
normală a minţii sale poate fi descrisă ca
negativă, goală şi mohorâtă.
Reacţii adverse
• Depresie şi respingere
• Neacceptare de sine şi nesiguraţă
• Imagine eronată asupra femeilor şi a
sexualităţii
• Sentiment de goliciune, apatie
• Sensibilitate sexuală redusă
• Impotenţă temporară
• Probleme în relaţii şi divorţ
• Teamă de a fi descoperit şi o viaţa
duplicitară
• Ruşine şi sentimente de vinovăţie
• Conflict la nivel de perspectivă a vieţii
• Preocupare abuzivă faţă de sex
• Pasivitate şi evitarea responsabilităţii
• Lipsă de voinţă şi consumarea altor droguri
Avertizare
Pornocetamolul are ca efect dependenţa după
numai o singură utilizare. Nu îl încerca din
cauza efectelor lui adverse.
Instrucţiuni de utilizare
Utilizarea lui este nerecomandată persoanelor
sub 18 ani, cu atât mai mult persoanelor peste
18 ani. Utilizarea pornocetamolului este absolut
nerecomandată.
Pornografia nu îţi aduce nimic bun în viaţă. Nu
devii mai bun, mai drăguţ sau mai deştept. Se
recomandă practicarea unui hobby normal.
Încetarea folosirii acestui medicament
Poţi înceta imediat folosirea medicamentului.
Întâmpini dificultăţi sau eşuezi în renunţarea de
unul singur la consumul de pornografie? Caută
ajutor. Pornografia a slujit multă vreme ca un
aşa- numit calmant al durerii şi o cale de a
gestiona problemele cu care te confrunţi.
Încetarea consumului de pornografie face ca
acele sentimente neplăcute să devină
perceptibile şi vizibile. Îndrăzneşte să înfrunţi
aceste sentimente şi probleme şi nu le evita.
Foloseşti acest medicament fară să-i cunoşti
reacţiile secundare? Nu te poţi opri din utilizarea
acestui medicament? Caută ajutor!
info@youngandprecious.ro

