אין אונות שמסתתר מאחורי חוסר משיכה
הוא מנהל תמיכה טכנית בכיר ,הוא איש נאה המנהל צוות אדיר ,יש בצוות שלו הרבה בנות שרוצות להתחיל
איתו אך הוא נמנע בתואנה שאף אחת לא ממש מוצאת חן בעיניו ,אף אחת לא ממש מדליקה אותו ,אף אחת
לא מספיק מגרה אותו לדבריו.
הוא כבר איש מבוגר ,בראשית ה  04לחייו ,גרוש מזה  3שנים ,שבשנות גרושיו היו שתי נשים איתן יצא
לתקופה קצרה – תמוה כשמסתכלים עליו ומדברים איתו ,ויודעים שהוא בהחלט יכול להיות הרבה יותר
מבוקש.
לפני הנישואין? גם אז אין לו ממש היסטוריה מפוארת ,חברה וחצי ,עד שהכיר את אשתו ,איתה החליט
להתחתן די מהר לאחר ההכרות .היא אישה ממש נאה אך גם היא לא משכה אותו או גירתה כבר מההתחלה.
כן הם קיימו יחסי מין לאורך הנישואין ,אך רק פעם בחדש ורק לפי בקשתה ויוזמתה ,הוא עשה את זה רק
בכדי לספק אותה .את עצמו סיפק באוננות ,כשהפורנוגרפיה משלימה לו את הפנטזיות החסרות .אז הוא
מתפקד בביטחון אז הוא נהנה ,ולאשתו ,,,,רק מספק לה טכנית את "עונתה" .וכך זה היה כמעט מההתחלה.
תשאלו למה הוא החליט להתחתן איתה? כי היא הייתה היחידה איתה הצליח בפעם הראשונה לא לאבד זקפה
בחדירה .ולאורך כל חיי נישואיו תפקד איתה בתדירות הנמוכה אך בביטחון שלא תאבד הזקפה.
בסוף נמאס לה והלכה ,עם ילדם המשותף לקשר הרבה יותר מלא תשוקה .והוא בהדרגה ובאיטיות רבה
ניסה לחזור לתמונה.
כשאני רוצה להבין את התמונה אני שומעת עוד ועוד על נשים שבתחילה ממש מושכות אותו ואחרי שהוא
יוצר איתן קשר ומקיימים יחסי מין הוא מיד מאבד את המשיכה אליהן ,ונפרד מהן .כשאני מנסה להבין מה
קורה שמי שמשכה אותו יום קודם והוא מרבה לשבח את איך שהיא נראית ,מאבדת את כושר המשיכה שלה
כל כך מהר? אני שומעת הסברים על "נרתיק רחב מידי" על שהיא כל כך "מחורמנת עליו" עד כדי כך שהיא
מאוד רטובה והוא מאבד את התחושה של הנרתיק שלה ,על שאחרי שהיו ערומים ראה משהו ש"הרס לו
הכל" בקיצור הסברים ותירוצים "מלוא חופניים".
אני מתמקדת בו ,בגוף שלו ,במה קורה לו ומה הוא מרגיש ואז מבינה שכל הסיפורים האלה באים להסתיר
רק את אובדן הזקפה ,שמתעתעת בו ,שבאה ונעלמת לו ,שרק כשהוא מאונן מספיק מהר וחזק עם גירויים
אינטרנטיים מוקצנים ומוגזמים הוא מצליח לשמר את זקפתו עד שהוא מגיע לאורגזמה .אשתו היא היחידה
שלעניות דעתי מרוב שאינה מגורה ואינה מתרטבת החיכוך איתה מצליח איכשהו לשמר לו את הזקפה ולכן
נשאר איתה תקופה כל כך ארוכה.
זה לא פשוט לשכנע גבר שמאמין שבכל "אשמה האישה" שגבר מתפקד יכול לתפקד כמעט עם כל אישה –
את זה הוא דווקא קנה ואמר שזה מה שמספרים לו כל חבריו לבירה ,ורק הוא הפך בררן וכל כך קפדן .
מכאן הטיפול היה פשוט ודי קל כי "בחרדת ביצוע" יכול לטפל כל מטפל מיני מתחילן ,הוא למד להכיר את
הפחדים שלו ,הוא למד להכיר מתי הוא מתנתק מרגשותיו ומאבד את הזקפה ,הוא למד לאונן לא כל כך חזק
וללא פורנוגרפיה ,הוא למד לכבד את הפין שלו ולא להתייחס אליו באכזריות ,ובעיקר למד להקשיב לקולות
של הפין שלו המזהירים אותו מלהיכנס למצבים שלא מתאימים לו .הוא למד להכיר את תחושותיו העדינות
ביותר אותן הוא מרגיש רק כשהוא רגוע ונינוח ומעולם לא ידע שאפשר בכלל ליהנות מהן.
הוא החל לצאת עם נשים ולהתעניין בהן ולא בקוטר הנרתיק שלהן ,הוא למד לשתף אותן אם הוא מרגיש
לחץ והתפלא לראות שהן ממש לא נבהלות ובורחות אלא להפך מרגיעות ומתקרבות ,הוא למד להתקדם
בקשר לפי מה שהוא מרגיש ולא לפי איך שגברים מדברים בפאב ,הוא למד להיות איתן ולא לידן ,והזקפה
שלו? עליה הוא כבר לא דיבר מזמן!

