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 נזתנת שלא נחווה דום
 לא יה׳א ואס ועתות, לא

 לא1 *׳שגל, מנתיחת
 לסוס אותה מזמידם
למסינת או

 כל לתן שאין נשיס יש
 נושוס נפשית. נע׳ה
 שלהן חאנסומ• חורבנה

 לסיפוק לחג׳ע ומהן מונע
ן ומי ו נאגינאלי מישגל ו

שואל .לש□ ש ■ י
ה י ע ת! ב מיני

 וגוברים חוזרים אנו ודור דור בכל
 שהחל ישן-נושן, סיפור באותו ועוסקים
 וככל — בגן-העדן וחווה אדם במעשה
 השאלות; תרבינה כן יותר, בו שנעסוק

התשו תרבינה כן יותר, בו שגנבור ככל
 הפסיכולוגיה, הסכסולוגיח, למרות < בות

 חוא — הלוגיות שאר וכל הפיסיולוגיה
 בשבילנו ומהווה וקסום, מיסתורי עדיין

סם־חחיים. את
 מעניינת: לתופעה עדים אנו לאחרונה

 הוא טאבו. בבחינת יותר אינו חסכס
ברדיו בו מדברים חובות, בראש נצעק

מוצי ספרים, עליו כותבים ובטלוויזיה,
 מופע עורכים אפילו אנציקלופדיות, אים

 בעיות על המדבר סכסולוג בהשתתפות
 לפגם טעם יש כי החושבים, יש מין.

 בנושא מופע עם הארץ ברחבי להתרוצץ
מין.

 משותף״. ״מכנה ההצגה את ראיתי
 חשבתי אן ממנה, התלהבתי לא אומנם
 בגלל רק ולוא ביותר חשובה שהיא

 להיפתח לאנשים גורמת שהיא העובדה
ש ומה המיניות, בעיותיהם על ולדבר
רק שלא להיווכח — מכל יותר חשוב

זה. בנושא בעיות יש לחם
 האמריקאים והפסיכיטרית הגינקולוג

 המלאכה. את התחילו וג׳ונסון מאסטרס
 סידרת הזה העולם פירסם לאחרונה
סיד הנשית, האורגזמה בנושא מאמרים

 שהכרתי נשים חיו סערה. שעוררה רה
 פיר- אחרי בהקלה שנשמו אישי, באופן

 הן אין כי לחן, הסתבר המאמרים. סום
מת הנשית האורגזמה וכי יוצאות״דופן,

 ולא הנרתיק, מתוככי לאו-דווקא רחשת
 כעת מישגל. בעזרת דווקא אליה מגיעים

לגיטימי. הפך זה

 אין ברדיו שומעים אנו לאחרונה רק
 ״גבר האנציקלופדיה על פירסומות סוף

להי וגברים נשים ללמד שבאה ואשה״,
 אותם. ולשפר שלהם חיי-המין את טיב

 פתיחות יש הגברים בציבור גם כי דומה
 המיני הסיפוק את להבין יותר גדולה

 המיני בסיפוק להסתפק ולא האשה, של
בלבד. עצמם של

 וח• הפסיכיאטר אל לפגות החלטתי
ולש קורנהאוזר ריצ׳ארד ד״ר סכסולוג

 קורג- הבוערת. בבעיה שאלות אותו אול
ב- לישראל הגיע פולנית, יליד חוייזר,
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