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 שידעה, כפי בלתי־נמנעת, היתד. שהתנהגותו למרות אך מעשה־שובבות. הנה שהתנהגותו
מגוחכת. בעיניה היתד. זאת בכל הריהי

* *
עוגש7 הכמיהה

 הוא וא״יתי. נכון שהוא הגם הדעת, על מתקבל כבלתי להיראות עשוי זה **קרה
הפחות־קיצוניים. ההסברים מכל פשטות ביתר המאזוכיזם של משמעותו את לנו מבהיר

 את נכיר שאף מבלי במאוחר, או במקודם חולפות, מאזוכיזם של רבות צורות מקום, מכל
מהותן.
 מן יותר מלאי־תשוקה — רוב פי על — שניהם יהיו ואשה, בעל בין מריבה לאחר
 מזו. זו התרחקו הם כי הגילוי, מן להם שבא בזעזוע, להסביר אפשר זה דבר הרגיל.

 את איש הם אוהבים עדיין כי ביותר, והמשמעת הברורה ההוכחה את מפגינים חיי־המין
רעהו.

 בנסיבות. לחשוד עלינו מישגל, כל לפני קבוע באופן מתקוטטים הזוג בני אם אולם
 חיוני חלק מהוות שהן כך, על רומזות תמיד מתרחשות אמנם כאלו מריבות כי העובדה

 משום מאזוכיזם, או סאדיזם של עקבות כאן ישנן כי יתכן המיניות. הליכותיהם של
 החוק הרשה שבהם בימים מינית. תשוקה להצית הוא אף מסוגל התוקפני שהאינסטינקט

 למגע קודמת תופעה קרובות, לעתים ההלקאה, היתר. אשתו, את להעניש לבעל האנגלי
המיני.

 להיות רוצה הוא אין שונה. בלתי־מודע מניע אצלו קיים הרי מריבה, פותח כשמאזוכיסט
 בהכרח היא אין באשתו. התוקפנות את לעורר רוצה הוא אדרבא, פיסית! בדרך תוקפני
תביאו עליו, תלגלג לו, תבוז היא אם סיפוקה על תבוא לעונש כמיהתו להלקותו. צריכה

 בשיקול נוהגים שאינם נרגזים, הורים שעשויים כפי ממש — ברגש־בושה שיחוש כך לידי
השובב. ילדם כלפי להתייחס הדעת,

 — הם קשורים זאת ועם וכלב, חתול חיי מנהלים רבים כה נשואים שזוגות העובדה
 מספקות מריבותיהם כי מניחים אנו כאשר רק מובנת, תהיה בזו, זה — מוזר באורח

 בחיי־שלתה. רוצים הם אין הנה הדעת, על מתקבל אינו שהדבר כמה כל פסיכולוגי. צורך
מרי־נפש. מהיותם הנהנים אדם בני הם אלה

 בשים־לב טבעי, זה דבר משנהו. לגבי טעם חסר הוא אחד, לאדם הנאה הגורם דבר
 לידי לראשונה בא שטעמו שעה להן, נתון ויחיד יחיד כל אשר מאד, השונות להשפעות

 המינית, בהתנהגותם לקריאה ניתנות האשה, של או הגבר, של חייהם תולדות עיצוב.
לצופן. המפתח את לנו יש אם

 זו שהתפתחות אפשר הריגשית. ההתפתחות נעצרה מסויים שלב באיזה לראות אז נוכל
 רק נפגעה שההתפתחות אפשר או מלאה! מינית סטיה של במקרה כגון ילדותית, נשארה

כלשהי. להפרעה שהביאה פגיעה בחלקה,
 ,מקרים על דיברנו אילו היה מוטב זאת, מלה על השלילית התגובה את למנוע כדי

 אנו כבלתי־מוסרי. יוצא־הדופן הדבר את רואים שבו היחיד השטח הוא המין יוצאי־דופך.
שלנו. יציר־כפינו שהנו בפחד־שוא, עצמנו את להפחיד נוטים

 ליקוי ככל לראותם יש קיצוניים, מאזוכיזם או פטישיזם כגון קשים, יוצאי־דופן מקרים
 כשם ממש עמר,ם, ולחיות להשלים הכרח הרי — לא ואם כרגיל, בהם לטפל ניתן אחר.

 עוד לאהדר, זקוק הריגשי הנכה כזו. לו יש אם מלאכותית, רגל עם לחיות מוכרח שאדם
הגופני. הנכה מאשר יותר

 ואשד, בעל לבאלה. אותם עושים אנו אם רק בעלי־חשיבות הם קלים יוצאי־דופן מקרים
 כי תמיד יזכרו אם מהם. אחד כל של הזרויות את לשאת כדי מאמץ כל לעשות חייבים
 של הנכונה המידה את לגלות מסוגלים שיהיו הרי הדדית, להיות חייבת המינית ההנאה

זולתו. צורכי את האחד לאזן כדי התאפקות,
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לה ת הוי ! כללי ו נ צרי מו ב
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