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Komercja seksualna, a internet.

Istnieje wiele zagrożeń dla młodzieży, kiedy rodzice zagonieni w
poszukiwaniu „chleba” dla rodziny pozostawiają swoje dzieci samym sobie.
Jednym z takich jest komputer. Spełnia dość często rolę opiekunki, zabawki,
zastępuje dobrą książkę, jest dobrym kolegą. Obecny postęp technologiczny
daje nam globalną sieć, przez którą można się kontaktować z całymświatem.
Jednak niesie to za sobą również zagrożenia, jak dostęp do pornografii, seks
szopów, a nawet prostytucji. Musimy jako rodzice zdać sobie sprawę o
konsekwencjach. Komputer to narzędzie, które ma służyć człowiekowi, jednak
musi być wykorzystywane do właściwych celów.

O czym musimy wiedzieć?
BDSM to skrót stosowany w Internecie do oznaczenia miejsc, w których można znaleźć
wszelkiego typu materiały, dotyczące tematyki bondage, sadomasochizmu, fetyszyzmu, a
także innych nietypowych zachowań powiązanych z wyżej wymienionymi. Oto krótkie
wyjaśnienie poszczególnych terminów:

* Bondage- sztuka krępowania partnera seksualnego, mająca swe korzenie na Dalekim
Wschodzie. Wyraża ona silną dominację jednego z partnerów, a także służy obojgu do
czerpania satysfakcji i przyjemności.

* Sadomasochizm- czerpanie przyjemności i satysfakcji z zadawania bądź
przyjmowania bólu fizycznego i psychicznego.

* Fetyszyzm- zainteresowanie seksualne dowolnym obiektem (często wybranym
przedmiotem lub osobą).

BDSM w sieci

Co więc można znaleźć w sieci w zakresie tematyki BDSM? Przede wszystkim wiele
serwerów WWW zawierającycherotyczne czy pornograficzne zdjęcia. Wiele z nich
dostępnych jest dopiero po opłaceniu konta (kartą płatniczą bądź czekiem), istnieje jednak
sporo serwerów ogólnodostępnych, tworzonych przez entuzjastów BDSM i zawierających
często materiały zdecydowanie ciekawsze niż komercyjna konkurencja.
Zdjęcia to jednak nie wszystko. Wiele komercyjnych serwerów, po opłaceniu konta,
udostępnia coś w rodzajuwideo-seks-telefonu, umożliwiającego kontakt z partnerami oraz
uprawianie czegoś na kształt wirtualnego seksu. Po podaniu hasła"BDSM" czy "SEX" w
jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej znajdziemy tysiące (jeśli nie dziesiątki tysięcy)
stron WWW nawiązujących do interesującego tematu. Wiele prywatnych stron WWW
zawiera często bogate materiały dotyczące fetyszyzmu i ich obiektów (np. encyklopedia
gorsetu dla jego entuzjastów), opisy dotyczące "wychowania" partnera dla osób
dominujących, opisy praktykbondageczy też ogłoszenia osób poszukujących partnerów o
takich samych zainteresowaniach. Dużo jest więc informacji o lochach("dungeons") pań



dominujących("mistresses"), poszukujących swoich "niewolników"("submissive slaves")
czy też małżeństw szukających chętnego "niewolnika". Są to oferty dla chętnych do spotkań
zarówno w sieci, jak i w rzeczywistości.

Coraz częściej pojawiają się strony WWW, mające służyć kojarzeniu odpowiednich
partnerów - na wzór biur matrymonialnych - ze względu na orientację seksualną, fizjonomię,
wiek czy też formy zainteresowań seksualnych.

Oddzielnym tematem są wirtualne sklepy(seks szopy), umożliwiające zakup przez
Internet oraz wysyłkową sprzedaż wszelkiego typubielizny erotycznej (również tej z latexu
czy lacy), a także różnych części wyposażenia każdego entuzjasty BDSM, jak pęta, gagi
czy pejcze i inne. Większość z nich znajduje się za granicą naszego kraju, pojawiają się
jednak pierwsze polskie sklepy udostępniające zarówno informację, jak również możliwość
zapłaty w złotówkach za zaliczeniem pocztowym np.http://www.bielizna.remo.com.pl.

BDSM w Usenecie i na IRC-u

WWW to jednak nie wszystko. Ta sama tematyka jest obecna wgrupach
dyskusyjnych Usenetu ("newsgroups").Znajdziemy tu zarówno grupy osób poszukujących
partnerów podzielających ich zainteresowania, jak i takie, w których bardziej doświadczeni
dzielą się swoim doświadczeniem z nowicjuszami, a także często luźną korespondencję
związaną z tematem BDSM. To tu początkujący entuzjasta BDSM może znaleźć interesujące
informacje lub odpowiedzi na nurtujący go problem czy też poznać wymarzonego partnera.

Kolejną usługą, oferującą informacje na temat, BDSM jestIRC . W nim można nie
tylko podyskutować z ludźmi podzielającymi „nasze fantazje”, ale także znaleźć swoją
wymarzoną "mistress" czy też zdobyć nową serię zdjęć do kolekcji. Na większości kanałów
poświęconych tematowi seksu pojawiają się serwery plików, które pozwalają na pobieranie
zdjęć za pomocą odpowiedniego klienta IRC, obsługującego standard CTCP.
Co ciekawe - na kanałach IRC, niczym w rzeczywistości wirtualnej, można spełnić swe
najskrytsze fantazje, służąc swej pani niczym niewolnik, czy też być panem własnych
poddanych. Trzeba się jednak przy tym wykazać nie lada fantazją, jakoże jedynymźródłem
naszych doznań jest tekst płynący gdzieś z drugiego końcaświata, a jedyną możliwością
naszej reakcji - słowa wstukiwane z naszej klawiatury.Świat na IRC rządzi się swoimi
prawami, a więc na jego kanałach obowiązują następujące prawa: nick osoby dominującej
powinien być napisany wielką literą, natomiast uległej - małą; jeśli "niewolnik" zostanie
przyjęty przez któregoś z "panów", to przy jego nicku pojawia się w nawiasie "[]" pierwsza
litera nicka pana. To jednak nie wszystko - niewolnicy muszą bezwzględnie słuchać swych
panów, ci natomiastżądzą na kanale niczym królowie, sprzedając czy też wynajmując do
różnych prac swych niewolników. Cała ta zabawa przypomina swym klimatemgry RPG
(gry fabularne), całość akcji toczy się w wyimaginowanymświecie. Po pierwszych ciężkich
chwilach, gra ta wciąga i staje się prawdziwą przyjemnością. Wejście w świat BDSM na
IRC-u ułatwiaj ą starzy bywalcy, zazwyczaj wyjątkowo uprzejmi i służący nowicjuszom
radą.

Również za pomocą poczty elektronicznejmożna realizować fantazje dotyczące
BDSM. Poznaną przez stronę WWW "mistress", której odległe miejsce zamieszkania nie
pozwala na spotkanie "en face" (najwięcej jest tu bowiem ludzi z kontynentu amerykańskiego
- USA, Kanada), będziemy oddawać cześć także za pomocą poczty elektronicznej. E-mail
pozwala służyć swej wybranej, a także przejść wszelkiego rodzaju kursy, począwszy od "Jak
zostać panem swojego niewolnika?", skończywszy na "Jak być wiernym swojemu panu?".



Wszystko to jedynie za pomocą korespondencji poprzez pocztę elektroniczną. Wiele osób
oferuje również swym "pocztowym partnerom (dzieciom)" taśmy wideo, jak również
zdjęcia - zwykle bez dodatkowych opłat. Czasem możliwe są również rozmowy przez telefon,
oczywiście nie chodzi tu o numery typu 0-700xxxxx, lecz zwykłe numery prywatne, często,
niestety, z odległych miejsc...

. Warto również wiedzieć, iż w sieci dostęp do wszystkich
wspomnianych zasobów wymaga deklaracji, iż jest się osobą
pełnoletnią, Zakup papierosów czy alkoholu ustawowo wymaga
pełnoletności, a jak jest w rzeczywistości?

Dostęp w sieci to tylko deklaracja o pełnoletności !!!!!!


