
   

                                     
 

PPeerr  IInnffoorrmmaazziioonnii   

  

SSeeggrreetteerriiee  AAsssstt  ee  FFoonnddaazziioonnee  CCaarrlloo  MMoolloo  OOnnlluuss  

ee--mmaaiill::  aasssstt..ttoorriinnoo@@yyaahhoooo..ccoomm  

ee--mmaaiill::  ccsssseessssuuoollooggiiaacclliinniiccaa@@yyaahhoooo..iitt    

tteell..  001111..55880055444444    ((lluunneeddìì--vveenneerrddìì  oorree  1177..0000--1199..0000))  

 

DDootttt..ssssaa  SSiillvviiaa  AAllooii  --  tteell..      333388    33330099993366  

DDootttt..    PPiieettrroo  CCaannttaaffiioo  --  tteell..  333333    44773344445588  

DDootttt..ssssaa  MMiinnaa  RRiieennzzoo  --  tteell..      333388    33112255332211  

  

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  GGRRAATTUUIITTII                                                                                                                                                            

AA  CCAADDEENNZZAA  MMEENNSSIILLEE  DDAALLLLEE    2211..0000  AALLLLEE    2233..0000  

                                                 
                              Con il patrocinio 

            

 

“““AAA   PPPRRROOOPPPOOOSSSIIITTTOOO   DDDIII   SSSEEESSSSSSUUUOOOLLLOOOGGGIIIAAA”””   

666       IIINNNCCCOOONNNTTTRRRIII   CCCOOONNN   III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   EEESSSPPPEEERRRTTTIII   

SSSUUU   QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNIII   EEE   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAATTTIIICCCHHHEEE   

SSSEEESSSSSSUUUOOOLLLOOOGGGIIICCCHHHEEE   

««««««»»»»»»   

111    SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO   SSSUUULLL   TTTEEEMMMAAA   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIIOOOLLLEEENNNZZZAAA   

PPPSSSIIICCCOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA   

   

AA  ccuurraa  ddii  SSiillvviiaa  AAllooii,,  PPiieettrroo  CCaannttaaffiioo  ee  

MMiinnaa  RRiieennzzoo  

  

cc//oo  FFoonnddaazziioonnee  CCaarrlloo  MMoolloo  oonnlluuss  

VViiaa  SSaacccchhii  4422//FF,,  TToorriinnoo  

mailto:cssessuologiaclinica@yahoo.it


SSEEMMIINNAARRIIOO  2211  OOTTTTOOBBRREE  22001177  oorree  1144..0000--1188..0000  

LL’’AABBUUSSOO  PPSSIICCOOLLOOGGIICCOO..  CCOOSS’’ÈÈ  EE  CCOOMMEE  CCOOMMBBAATTTTEERRLLOO      

DDOOTTTT..SSSSAA  MMIINNAA  RRIIEENNZZOO  EE  LLEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTRRIICCII  DDEELLLLAA  PPAAGGIINNAA  

FFAACCEEBBOOOOKK  ““GGUUAARRIIRREE  DDAALLLL’’AABBUUSSOO  NNAASSCCOOSSTTOO””..                                                                                      

IIll  sseemmiinnaarriioo  ssii  iinncceennttrraa  ssuull  tteemmaa  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  ppssiiccoollooggiiccaa  ee  ddeellllee  

ccoonnsseegguueennzzee  ddii  qquueessttaa  ssuullllaa  vviittttiimmaa,,  pprrooppoonneennddoo  rriifflleessssiioonnii  ee  ssttrraatteeggiiee  ssuull  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellll’’aabbuussoo  nneellllee  rreellaazziioonnii  ee  ssuu  ccoommee  ccoommbbaatttteerrlloo..    

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA  AALLLL’’IINNDDIIRRIIZZZZOO  EE--MMAAIILL::  

aasssstt..ttoorriinnoo@@yyaahhoooo..ccoomm  

  

IINNCCOONNTTRRII  SSEERRAALLII  

1144  NNOOVVEEMMBBRREE  22001177  oorree  2211..0000                                                                                                                    
SSOONNOO  UUOOMMOO  OO  SSOONNOO  DDOONNNNAA  OO  SSOONNOO  AALLTTRROO??  LLAA  VVAARRIIAANNZZAA  DDII  

GGEENNEERREE::  EESSIISSTTEENNZZEE  PPOOSSSSIIBBIILLII??                                                                                                                    

DDOOTTTT..SSSSAA  AANNNNAA  GGUUAALLEERRZZII..                                                                                                                                                                                          

SSeemmpprree  ppiiùù  ffrreeqquueenntteemmeennttee  ccii  ttrroovviiaammoo  nneellllaa  vviittaa  ee  nneellllaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  aa  

rreellaazziioonnaarrccii  ccoonn  iiddeennttiittàà  ddii  ggeenneerree  lloonnttaannee  ddaallllaa  vviissiioonnee  bbiinnaarriiaa  uuoommoo--ddoonnnnaa::  

ppaarrlliiaammoo  ddii  GGeennddeerrqquueeeerr,,  AAggeennddeerr,,  ttrraavveessttiittii,,  ttrraannsseessssuuaallii  ee  ppeerrvveerrssii  ccoonn  

ffeettiicciissmmoo  ddii  ttrraavveessttiimmeennttoo..  SSoolloo  mmiigglliioorraannddoo  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  vvaarriiaannzzaa  ddii  

ggeenneerree  ee  ddeellllee  ssuuee  ppoossssiibbiillii  eessiisstteennzzee  ppoossssiiaammoo  ssppeerraarree  ddii  eelliimmiinnaarree  pprreeggiiuuddiizzii  

eedd  eemmaarrggiinnaazziioonnee,,  ssffaattaannddoo  ii  ffaallssii  mmiittii  eedd  ii  ttaabbùù..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

66  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001188  oorree  2211..0000                                                                                                                                                                          

TTAALLKKIINNGG  AABBOOUUTT  SSEEXX::  DDII  CCHHEE  RROORRSSCCHHAACCHH  SSEEII??                                                                                                                                                                                          
DDOOTTTT..SSSSAA  AALLEESSSSIIAA  GGRRAANNDDEE                                                                                                                                                                        

IIll  tteesstt  ddii  RRoorrsscchhaacchh,,  nnoottoo  ccoommee  iill  ““tteesstt  ddeellllee  mmaacccchhiiee  dd’’iinncchhiioossttrroo””,,    oollttrree  aadd  

eesssseerree  uunn  tteesstt  ddii  ppeerrssoonnaalliittàà  ee  uunnaa  pprroovvaa  ddii  iimmmmaaggiinnaazziioonnee,,  ppuuòò  eesssseerree  

iimmppiieeggaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  ccoonnssuulleennzzaa  sseessssuuoollooggiiccaa??  PPuuòò  ffoorrnniirree  iinnddiiccaazziioonnii  

ssuullllaa  sseessssuuaalliittàà,,  oovvvveerroo  mmeetttteerree  iinn  lluuccee  pprreeooccccuuppaazziioonnii,,  aaffffeettttiivviittàà,,  ddiinnaammiicchhee,,  

mmooddaalliittàà  aaddaattttiivvee  ee  ddiiffeennssiivvee,,  oollttrree  aa  qquueessttiioonnii  iinneerreennttii  ll’’iiddeennttiittàà  ee  llee  rreellaazziioonnii  

iinntteerrppeerrssoonnaallii??      

 

66  MMAARRZZOO  22001188  oorree  2211..0000  

LLAA  SSEESSSSUUAALLIITTÀÀ  DDOOPPOO  UUNN  TTRRAAUUMMAA:: UUTTIILLIIZZZZOO  DDEELLLLAA  TTEECCNNIICCAA  

DDEELLLL’’EEMMDDRR..    DDOOTTTT..SSSSAA  MMAARRGGHHEERRIITTAA  CCOOLLOOMMBBOO                                                                              

LLaa  sseessssuuaalliittàà  ppuuòò  eesssseerree  iinnfflluueennzzaattaa  ddaa  eevveennttii  ttrraauummaattiiccii  ddii  ddiivveerrssaa  eennttiittàà  cchhee  

ssppeessssoo  ccoonnddiizziioonnaannoo  nnoonn  ssoolloo  llaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  eevveennttuuaallii  ppaarrttnneerrss  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  

iill  bbeenneesssseerree  iinnddiivviidduuaallee..  LLaa  tteeccnniiccaa  ddeellll’’EEMMDDRR  èè  uunn  aapppprroocccciioo  tteerraappeeuuttiiccoo  

uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeell  ttrraauummaa  ee  ddeelllloo  ssttrreessss  ccoonnsseegguueennttee  ccoonn  iill  qquuaallee  ii  

rriiccoorrddii  ddiissttuurrbbaannttii  lleeggaattii  aallll’’eevveennttoo  ttrraauummaattiiccoo  hhaannnnoo  uunnaa  ddeesseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  

ppeerrddeennddoo  llaa  lloorroo  ccaarriiccaa  eemmoottiivvaa  nneeggaattiivvaa..  

1177  AAPPRRIILLEE  22001188  oorree  2211..0000                                                                                                                                                            

SSEESSSSOO,,  DDEENNAARROO,,  PPOOTTEERREE  EE……  SSMMAARRTTPPHHOONNEE..                                                                                  

DDOOTTTT..  LLUUIIGGII  SSPPAADDAARROOTTTTOO                                                                                                                                                                                                

AAii  ffaattttoorrii  cchhee  hhaannnnoo  ssttiimmoollaattoo  ee  aaggiittaattoo  llaa  ssrreeggoollaatteezzzzaa  ddeellllaa  vviittaa  uummaannaa  ssii  èè  iinn  

qquueessttii  uullttiimmii  aannnnii  aassssoocciiaattoo  iill  pprrooggrreessssoo  tteeccnnoollooggiiccoo::  sseessssoo,,  ddeennaarroo  ee  ppootteerree  ssoonnoo  

oorraa  ssccoorrttaattee  ddaallllee  sseemmpprree  ppiiùù  nnuummeerroossee  nnoovviittàà  ddeellll’’eelleettttrroonniiccaa  cchhee  iimmpprroonnttaannoo  llee  

rreellaazziioonnii  uummaannee,,  iinn  ssppeecciiee  qquueellllee  sseessssuuaallii..  AA  ccoossaa  aannddrràà  dduunnqquuee  iinnccoonnttrroo  ll’’uuoommoo  

ppoosstt--mmooddeerrnnoo??  

1155  MMAAGGGGIIOO  22001188  oorree  2211..0000                                                                                                                                                              

IIPPNNOOSSII  EE  SSEESSSSUUOOLLOOGGIIAA::  UUNN  RRAAPPPPOORRTTOO  CCOOMMPPLLEESSSSOO  EE  

AARRTTIICCOOLLAATTOO..    DDOOTTTT..  GGIIUUSSEEPPPPEE  RREEGGAALLDDOO                                                                                                                    

SSoolloo  ddaa  ppoocchhii  aannnnii,,  ddooppoo  uunn  uuttiilliizzzzoo  iinniizziiaattoo  aa  mmeettàà  ddeell  sseeccoolloo  ssccoorrssoo    lleeggaattoo  

ssoolloo  aallllaa  iinniizziiaattiivvaa  iinnddiivviidduuaallee,,  ll’’iippnnoossii  ssii  èè  pprrooppoossttaa  ccoommee  tteeccnniiccaa  pprriivviilleeggiiaattaa  

nneellll’’iinnddaaggiinnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  iimmmmaaggiinnaattiivvii  eerroottiiccii,,  ssddooggaannaattii  nneellllaa  lloorroo  

iimmppoorrttaannzzaa  eezziioollooggiiccaa  ee  ppaattooggeenneettiiccaa    ddaallllee  tteeoorriiee  sseessssoo  aannaalliittiicchhee  ddii  CCllaauuddee  

CCrreeppaauulltt..  

1122    GGIIUUGGNNOO  22001188  oorree  2211..0000                                                                                                                                                                  

LLAA  SSEESSSSUUAALLIITTÀÀ  DDEELL  BBAAMMBBIINNOO  DDAA  ZZEERROO  AA  SSEEII  AANNNNII..                      

DDOOTTTT..SSSSAA  AALLEESSSSAANNDDRRAA  MMIILLIIGGHHEETTTTII                                                                                                                                                            

IIll  bbaammbbiinnoo  nnaassccee  ccoommee  uunn  eesssseerree  sseessssuuaattoo::  ttrraammiittee  ii  ssuuooii  bbiissooggnnii  sseessssuuaallii  

pprreeccooccii  ssppeerriimmeennttaa  llee  pprroopprriiee  sseennssaazziioonnii  ppeerr  mmeetttteerrllee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  

ddeellll’’aaddoolleesscceennttee  ee  ppooii  ddeellll’’aadduullttoo  cchhee  ddiivveenntteerràà..  MMaa  ll’’iiddeeaa  ddeell  bbaammbbiinnoo  ppoorrttaattoorree  

ddii  uunnaa  pprroopprriiaa  ee  pprreeccooccee  sseessssuuaalliittàà  ppoonnee  uunnaa  ffrraattttuurraa  iinnaacccceettttaabbiillee  aallll’’iimmmmaaggiinnee  

aannggeelliiccaattaa  ddeell  bbiimmbboo  ppiiccccoolloo..  FFoonnddaammeennttaallee  èè  qquuiinnddii  iinn  qquueessttaa  ffaassee  ll’’iinnfflluueennzzaa  

ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  ggeenniittoorriiaallee  ee  ddeellllaa  iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  aanncchhee  iinn  uunn’’oottttiiccaa  

ppssiiccoosseessssuuaallee..  


