
Hoe om Porn op jou Foon te Blokkeer
Besoek www.cellphonesafety.co.za vir hulpsame informasie oor hoe ‘n persoon 
pornografie op alle tipes selfone kan blokkeer, asook skerm  verslaafdheid en veel meer.

Benodig jy ‘n Nuwe Hart?
Jesus het gesê “Jy mag nie moord pleeg nie”. Om God se Wet te breek is ernstig. God 
sê dat moordenaars, diewe, leunaars en afgodedienaars verdien om die ewigheid in 
die hel te spandeer (Openbaring 21:8). Ons verdien God se oordeel, omdat ons teen 
Hom gesondig het. Maar God het in sy genade vir ons ‘n weg gemaak om vrygespreek 
te word. Hy het Sy Seun, Jesus Christus gestuur om ‘n perfekte lewe te lewe en om as 
‘n plaasvervanger vir sondaars te sterf! Jesus het die straf wat ons verdien op die kruis 
verduur. Drie dae later het Hy uit die dode opgestaan en daardeur bewys dat Hy die 
outoriteit het om as Versoening vir ons sonde te sterwe. Kom tot bekering (draai jou rug 
op jou sonde) en vertrou op die opgestane Here Jesus Christus as jou hoop. Almal wat dit 
doen sal vir ewig lewe. God sal aan jou ‘n nuwe hart gee, met nuwe begeertes om Hom te 
volg, eer en te gehoorsaam.

“En Jesus sê... En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. 
Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand 
slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word? Jesus antwoord hulle: 
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ’n dienskneg van 
die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie; die seun bly vir altyd. 
As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.” Johannes 8:31-36

“Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, 
alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is — watter deug en watter lof 
daar ook mag wees, bedink dit.” Filippense 4:8

Word ‘n Vegter!
Verslaaf? Benodig hulp? Skakel STOP: 083-463-4762, Doctors for Life: 032-4815550 of 
Concerned Young People: 082-807-2831.

Vir meer hulpbronne, insluitende artikels en videos wat jy op sosiale netwerke kan deel, 
besoek www.fightthenewdrug.org. Nooi Africa Christian Action om ‘n Fight the New 
Drug of Beweg die Nuwe Dwelm voorlegging by jou skool, of jeuggroep te gee.

Vir verdere adfies oor hoe jy jou familie kan beskerm en vir meer hulpbronne om te help 
met die oorlog teen die pornografie plaag, 
kontak:

Africa Christian Action
Posbus 23632 Claremont
7735 Kaapstad
Suid-Afrika
Tel.: 021-689-4481
info@christianaction.org.za
www.christianaction.org.za

Jou brein is die dryfkrag van jou liggaam. Ons almal het een, maar elkeen se vermoë 
verskil. Dit is een van ons mees waardevolle besittings. Gelukkig het ons ‘n skedel 
om ons brein te beskerm, maar daar is mense wat baie dom optree en daarom hierdie 
waardevolle geskenk op die spel sit! Laat ek jou vertel van nog ‘n risiko – ‘n nuwe dwelm. 
Pornografie is net so verslawend as wat dwelms soos heroine en kokaine is. Jy mag dalk 
dink, “Maar hoe kan dit soos ‘n dwelm wees? Jy kan dit nie snuif of rook nie!”

Wetenskaplikes begin nou eers verstaan hoe 
blootstelling aan pornografie die mens affekteer. 
Pornografiese beelde dring jou brein binne deur 
jou oë, en veroorsaak reaksies wat chemikalieë 
soos dopanien, oxytocin en seratonien in jou brein 
vrylaat. Jou brein word oorlaai met chemikalieë. As 
jy aanhou om pornografie te besigtig bou jou liggaam 
‘n weerstand  daarteen en dan benodig jy meer porn 
om dieselfde “rush” te ervaar. Jou brein word dan 
afhanklik van die chemiese “rush” en jy begin glo dat 
jy nie daarsonder kan lewe nie.

Beskikbare Hulpbronne

BEVEG DIE NUWE DWELM

Boek DVD



Die frontale lobbe is die besluitnemingsentrum van jou 
brein. Pornografie gebruik beskadig daardie deel van 
die brein. Jou lewe begin wentel om “getting a fix”. Al 
waaraan jy kan dink is om jou verslawing te bevredig. Dit 
alles gebeur wanneer jy dink dat jy nogsteeds in beheer is.

Jy mag dalk dink: "Ek kan na porn kyk en nogsteeds in 
beheer bly!" Maar, hoekom wil jy dit waag? Jou brein 
herprogrammeer homself na die eerste bloodstelling. ‘n 
Gewese sterk dwelm en pornografie verslaafde sê dat sy 
pornografie verslawing moeiliker was om te breek as sy 
dwelm verslawing.
Niemand hou daarvan om oor hierdie onderwerp te praat 
nie. Dit is ongemaklik om daaroor te praat, maar dit is nie 
‘n geval van of jy, of jou kinders, daaraan bloodgestel sal 
word nie, maar eerder wanneer. Jy het nodig om te weet 
hoe deurdringend hierdie nuwe dwelm is en hoe ‘n groot 
bedreiging dit vir jou familie is.

Stadiums van Verslawing
Enigiemand wat glo dat pornografie skadelose ‘vermaak’ 
is, behoort die verraderlike afdraand, van aanhoudende 
pornografie gebruik, in ag te neem. Dr. Victor Cline, ‘n 
kliniese sielkundige by die Universiteit van Utah, VSA, 
beskryf die vier stap proses waardeur ‘n persoon verslaaf 
raak op pornografie:

Stap 1: Verslawing aan die materiaal en konstante 
terugkeer daarna vir seksuele opwinding. Cline sê dat 
hierdie verslawing so kragtig is dat sy mees geaffekteerde kliente selfs medikasie soos 
Dep Proven moet gebruik om die seksdrang te verminder en seks fantasieë te elimineer. 
Hulle mag selfs ook nodig hê om ‘n Seksaholics Anomiem by te woon vir soveel as vier 
aande ‘n week om ingetoënheid te bereik en om die wurggreep van die verslawing te 
breek. Omtrent geen gebruiker van porn is onthef van die verslawende effek van 
bloodstelling daaraan nie. Die toegang en anonimiteit van porn op die Internet verhoog 
die gevaar daarvan.
Stap 2: Eskalasie van die individu se behoefte vir meer eksplisiete, afwykende en 
seksueel skokkende materiaal, om dieselfde vlak van seksuele stimulasie te bereik.
Stap 3: Desensitasie teenoor aanvanklike walglike en skokkende materiaal sodat, 
mettertyd, hierdie materiaal aanvaarbaar en begeerlik word vir die gebruiker.
Stap 4: Verhoogde tendens om seksuele aktiwiteite wat in die porn gesien word, self te 
begin ‘beoefen’. Nie almal wat porn gebruik sal noodwendig iemand verkrag nie, maar 
die kans dat ‘n mens iemand sal verkrag vermeerder.
Kan jy sien hoe pornografie gebruik jou verslaaf kan maak en selfs kan veroorsaak dat jy 
ander leed aandoen – selfs aan jou geliefdes?

Om porn te kyk, is om na mishandelde en bedwelmde prostitute te kyk
Navorsing toon dat omtrent 60-80% van vroue, wat in die seksindustrie werk, seksueel 

mishandel was as kinders. Dit is baie selde wat jy ‘n ‘porn 
ster’ sal kry wat die industrie betree het uit hulle eie vrye 
wil en begeerte. Kindermishandeling is algemeen met 
armoede, gebroke families en ‘n tekort aan onderwys. Baie 
‘porn sterre’ erken dat hulle seksueel- en fisies mishandel 
was, en ook deur hulle ouers verwaarloos was. Sommige 
‘porn sterre’ was vroëer in hul lewens deur ‘n familielid 
verkrag, of deur ‘n buurman gemolesteer. Sommige 
tieners hardloop dan weg van die huis af en word deur 
‘pimps’ opgetel. Hulle word vroeg in hulle lewens geleer 
dat seks hulle waarde gee. Hulle ontsnap slegs een sirkel 
van mishandeling deur ‘n nuwe sirkel van mishandeling 
te betree; hulle kan nie van die pyn af weghardloop nie 
en daarom hardloop hulle eerder ná die pyn toe. ‘n Paar 
jaar later vind hulle hulself dronk en bedwelm in ‘n porn 
toneel, terwyl hulle dieselfde mishandeling, van hulle 
kinderjare, herleef. Gewese porn toneelspeler, Shelley 
Lubben, het gedokumenteer dat sy weet van honderde 
‘porn toneelspelers’, wat selfmoord gepleeg het.

Vrye Spraak of Seks Slawerny?
Voormalige Senior Adviseur van Handel vir die Kantoor 
van Demokrasie en Wêreldsake VS Staatsdepartement, 
Laura J. Lederer, het die koppeling tussen porn, prostitusie 
en mensehandel, soos volg opgesom:

1. Sommige soorte pornografie gebruik slagoffers van  
 mensehandel, waarvan sommiges gewerf was deur  
 fals werk advertensies.

2. Sommige mensehandelaars verfilm die dade wat hulle slagoffers gedwing word om 
uit te voer.

3. Pornografie word in sekshandel en die seksindustrie gebruik om vroue en kinders te 
leer wat om te doen.

4. Pornografie skep en bied ‘rasionaliteit’ vir die uitbuiters oor hoe en waarom hulle 
seksuele uitbuiting aanvaarbaar is.

As jy porn koop of kyk, ondersteun jy hedendaagse slawerny (mensehandel)!
Hoe om Porn op die Internet te Blokkeer
Plaas ‘n goeie filtreringsprogram op jou rekenaar, wat toegang tot porn webtuistes sal 
voorkom. Suid-Afrika se enigste familievriendelike Internet Diensverskaffer wat die 
beste beskerming verskaf teen Internet pornografie is www.virtuenet.co.za. Virtuenet 
beveel www.k9webprotection.com aan, as die beste gratis beskerming teen Internet 
pornografie. Internet aanspreeklikheidsdienste (wat rekort hou van die besoekte 
webtuistes en dit stuur aan ‘n aanspreeklikheids vriend/vriendin) kan afgelaai word by 
www.covenanteyes.com.

Sien ook www.purehope.net vir uitstekende kort artikels oor die kweking van ‘n suiwer 
lewenstyl vir en met jou familie.


