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 כאשר לי נראה לא לעיתים .60 •
ידידיו. בחברת לבלות מרבה בן־זוגי

 אינן ולמסורת לדת גישות .61 •
ביחסינו. תפקיד ממלאות

 שבן־ לפעמים אותי מדכא זה .62 •
 מאלה שונים בענייני־מין מעוניין זוגי

בהם. מעוניין שאני
 יכול שאינני לי מפריע זה .63 •

בחוגי. הסכמת ללא כסף להוציא
 זה רבים, אנחנו כאשר .64 •

 חש שאני בכך כלל, בדרך מסתיים,
האשם.

להקשיב. יודע באמת בן־זוגי .65 •
 זה ילדים, לנו יהיו כאשר .66 •
לגדלם. האשה תפקיד בעיקר יהיה
 איך לי נעים לא לעיתים .67 •

בפומבי. בי אוחז או בי נוגע שבן־זוגי

 עוד שקיים להאמין לי קשה .68 •
 הרמוני יותר הוא הדו־קיום שאצלו זוג

אצלנו. מאשר
 שמרי־ לי נדמה לעיתים .69 •

 ונמשכות, נמשכות הקטנות בותינו
תיפסקנה. לא ושלעולם

 בין לבחור יכולתי אילו גם .70 •
 הייתי לא אדמות, עלי בני־האדם כל

משלי. טוב בן־זוג מוצא

 את לקיים שיש סבור אינני .71 •
ריקדוקיהן. כל על מיצוות־הדת

 שעות־ בילוי על מושגיי .72 •
בן־זוגי. משל שונים הפנאי

באמצעי־מני־ השימוש לגבי .73 •
 מהחלטתנו מאוד שבע־רצון אני עה,

המשותפת.

 מקרובינו שכמה מאוד ייתכן .74 •
 שאנחנו מכך מאושרים אינם ידידינו או

ביחד. נשארים
 חילוקי־ לנו יש לעיתים .75 •

 נושאים על ביותר רציניים ריעות
למדי. חסרי־חשיבות למעשה, שהם,

 קשריי את להגדיר אי־אפשר .76 •
מושלמת. באידיליה לבן־זוגי

 מצבי־ לי עולים לעיתים .77 •
העצבים. על בחוגי של הרוח

 יש שבחיי־הנישואץ נכון .78 •
 תחומי־אחריות מבני־הזוג אחד לכל

 שהחלטות כדאי לדעתי אולם משלו,
במשותף. יתקבלו נכבדות

 לבקש יכול אינני לעיתים .79 •
 לבקש רוצה הייתי שבעצם מה מבן־זוגי

ממנו.
 התכונות כל יש לבן־זוגי .80 •

לשותפי״לחיים. שיהיו מצפה שאני
 כיצד בעיניי חן מאוד מוצא .81 •

 ובנקודה הפנוי, זמננו את מבלים אנחנו
רעהו. את איש משלימים אנחנו זאת

 מדי קשור שבן־זוגי לי נרמה .82 •
במישפחתו.

 עד מחדש מאושר תמיד אני .83 •
 רעהו את איש מבינים אנחנו כמה

מינית. מבחינה
 לי נראית לא בכלל לעיתים .84 •

בחברה. בן־זוגי של ההתנהגות
מן שבע״רצון מאוד אני .85 •

 איש מדברים ואני בחוגי שבה הדרך
, רעהו. עם

 על מתווכחים אנחנו כאשר .86 •
 שבו־ תחושה לרוב לי יש כלשהו, נושא

עליי. דעתו את לכפות מבקש זוגי

 מאמלל ממש הכספי מצבנו .87 •
 שהח־ הרושם תחת גם חי ואני אותי,

 הן, זה בעניין המשותפות לטותינו
הנכונות. ההחלטות אינן לעיתים,

 כמה עד מאושר ממש אני .88 •
לי. דואג שבן־זוגי

 שתהיה חשוב שזה לי נראה .89 •
 כי ומסורת, דת לנושאי זהה גישה לנו
 בשותפות נכבד תפקיד הממלא דבר זה

בר־קיימא.

 כל את מחבב בן־זוגי .90 •
מיודד. אני שאיתם האנשים

 יותר להיות יכלו יחסינו .91 •
שהם. מכפי מאושרים

 בבעיות תים אנחנו כאשר .92 •
 מבין שבחוגי ההרגשה לי יש שונות,
אותי.
 מן מוטרד אני לעיתים .93 •

 יחסי־ לקיים עלול שבן־זוגי המחשבה
המשותפת. למיסגרתנו מחוץ גם מין

 מישפ־ שתי שבני חוששני .94 •
בינינו. להפריד מנסים חותינו

 שבן־זוגי לי נדמה לעיתים .95 •
מדי. יותר בי תלוי
 יותר הרבה להבליט חשוב .96 •
ובמישפחה. בחברה הנשים זכויות את

 לי שקשה פעם מדי קורה .97 •
לי. מספר שבחוגי למה להאמין

 עניין כל שלמרות סבור אני .98 •
 הוא האשה של מקומה שיחרור־האשה,

בבית. זאת בכל
 עקשן בן־זוגי נושאים בכמה .99 •
מדי.

 בן־ כי סבור אני לעיתים .100 •
מדי. שתלטן זוגי
 שלא המיני בשטח דבר אין .101 •

 היה בן־זוגי אילו אותו מנסה הייתי
ממני. זאת מבקש

 האנשים כל את מחבב אני .102 •
עימהם. מיודד שבן־זוגי

 את לבקר מרבה בחוגי .103 •
 באור דברים הרבה רואה והוא הזולת
למדי. שלילי

 בינינו מתעוררות כאשר .104 •
 מה כל לבן־זוגי לומר יכול אני בעיות,
לי. שמציק

 מחוץ עובדים שנינו כאשר .105 •
 הבית בעבודת לעסוק הגבר על לבית,

האשה. כמו
 לקיים תמיד העדיף בחוגי .106 •

היום. בשעות יחסי־מין
 ישתף שבךזוגי רוצה .הייתי 107 •

בהרגשו קרובות יותר לעיתים אותי
תיו.

 שנינו בעיות, צצות כאשר .108 •
 את ולקבל בהן לטפל מצליחים תמיד

הדרושות. ההחלטות
 החיסכון בנושא סיכמנו .109 •

הסיכום. מן שבע־רצון ואני
 עם איש מדברים לא אנחנו .110•
 שבחוגי חש ואני שצריך, כמו רעהו
אותי. מבין איננו

 בן־זוגי שאנחנו. סבור אני .111 •
 זמננו כל את לבלות צריכים ואני,
ביחד. הפנוי

 דבר בשבילי הם יחסי־מין .112 •
 כך על לדבר צורך ואין מעצמו, הבא

מראש.
 בעיניי חן מוצא לא בכלל .113 •

 מבני ידידים עם נפגש בחוגי כאשר
השני. המין

 כלשהי, בעיה קיימת אם .114 •
הגבר. מאשר תוותר, שהאשה מוטב

 בן־ כי כלל, בדרך חש, אני .115 •
 לחילוקי־הדיעות שווה־נפש זוגי

בינינו.
 מדוייק די חשבון עשינו .116 •

הארוך. לטווח הכלכלי מצבנו של
 שבך לי מפריע זה לעיתים .117•

 מינית להתנהגות ממני מצפה זוגי
בה. רוצה שאינני

 גדול מאמץ עושה הייתי .118 •
לבד. לעולם להישאר לא כדי
 מרגיש ממש אני לעיתים .119 •

 המשמחים באירועים חלק לקחת אנוס
בלבד. בחוגי של ליבו את
 היא, המינית שותפותנו .120 •

הבחינות. מכל מושלמת מצדי,
 חדווה לי אין בן־זוגי ללא .121 •

בחיים. אמיתית
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