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 סדר לפי העולם לו התנהל רבות נים
 מתייחדים, ואשר, גבר וברור. קבוע

 הנכנסת היא האשה יחסי״מין. מקיימים
 איזו — בנים נולדים היולדת. היא להריון,
 חוסכים קטן, סקנדל — בנות נולדות שימחה!

ומט־ הבושה על מתגברים לנדוניה, כסף

ה אנוגזכז  ה
ד1ה*ד ומין

דורות מזה והקבוע הישן ההסדר לאותו לחזור
האשה. בגלל בת הגבר, בזכות בן —

לגמוד, לשכב,
להתהפך

 העולם התבשר האחרונה בעת היום. ד ¥ ך
המאפ חדשה(״דיסקרטסט״), ערכה על (1

 מין את ולתכנן הסיכויים את להגביר שרת
 בחוברת־ההדרכה — פלא זה וראה העובר.

 תלוי מין־היילוד כי מוסבר לערכה המצורפת
האשה! של באורגזמה ישיר באופן

 לשנת־ העולם הגיע בטרם עוד הנה,
 יכולים אלה, בדקות זו, במאה כבר אלפיים,

 להחפן לחדר־המיטות, חיש־קל לדלג כולם
 כנדרש, מוסיקה להכין ושמיכות, סדינים בין
 איש חרישית־חרישית ולהפליט רומנטי אור

 בת?" או בן נלך, מה על ,,אז לזוגתו:
תגמרי אם מותק, שלך, בליבידו תלוי זה

בת. לעשות, מה נו, — לא ואם בן, אז —

 נקבע כיצד במדוייק ידוע ועכשיו היות
 זה ידע לנצל ניתן ההפרייה, ברגע העובר מין

בהתאם. יחסי־המין את ולכוון
המ תאי־הזרע, כי ילמד קצר מדעי הסבר

,הזכרי הכרומוזום את כילים ץ)  ניידים הם (
 קצר משך־חייהם אך יותר, מהירים יותר,
 את המכילים תאי־הזרע זאת, לעומת יותר.

חיים אך יותר, איטיים הניקבי(א) הכרומוזום

 של כהקטנה תאי־הזרע (כן, יותר ארוך זמן
החיים). מציאות

קלי־קלות.
הגבר? תכל׳ס? כן, אם לעשות, צריך מה

 סביבה — ברחם בסיסית סביבה להיווצרות
הזכריים.״ לתאי־הזרע המתאימה

 פיבריק• ^
אורגזמות

 על לבת, להגיע כדי ברור. הכל עת ף>*
וסביבה חומצית. בסביבה להיות הרחם ^

האור על מוותרת כשהאשה נוצרת חומצית
 בגיל בנות אלפי בעיני־רוחי רואה ואני גזמה.

אמהו עם ראשונה בשיחת־נפש ההתבגרות,
 ״תגידי, אמא: את שואלות חיי־המין, על תיהן
אבא?״ עם שלך חיי־המין איך אמא,

אורגזמה
 שאז משום הגבר של הפליטה אמן וקרוב לפני לאורגזמה תגיע שהאשה רצוי

 הזכריים(אין הזרע לתאי המתאימה סביבה - בסיסית סביבה ברחם נוצרת
הכרחי!). זה

בבת, רוצה היא א□ אורגזמה. לפברק לאשה צורך עוד אין
האורגזמה יעזור. לא זה בבן, רוצה היא א□ דרוש. לא זה

הוולד מין קביעת על חדשה בתיאוריה לחיים חוזרת ז״ל המשותפת
 הגדולה, להצלחה להגיע בניסיונות שיכים

לבן־זכר. האמיתי, למימוש
 סדר לפי העולם לו התנהל רבות שנים

 לאב! הכבוד כל — בן נולד אם וברור. קבוע
 נולדת אם כדבעי! גביר — אותה שיחק הוא
 רק יש במישפחה אצלה האשה, אשמה — בת

״לה מסוגלת שהיא ידוע הרי ובכלל, בנות,
בנות״. רק ביא

הבקעים, כל ניבעו לא זו קבועה בחוקיות
 התאחדו דורות במשך תהיות. כל הועלו לא

 זו לוחשות מיסתורית, כבגילדה העולם נשות
 הן בשפתן לפצח מנסות בחדרי־חדרים, לזו
 בן״. ו״להביא והנורא הגדול הגנטי הקוד את
 בחדרי־ בימי״כביסה, נהרות גדות על

 השליט אצל בכפר, בעיר, מפוארים, ארמונות
 להבין העז והרצון התהייה נישאה והנשלט

 במנה זוכים איך בן־זכר, עושים איך ,ה ז את
 בן־זכר ויולדים הבעל מצד הערכה של קטנה

דרו. ממשיך —
המ התקדמות עם הנוכחית. למאה עד כך

הו האדם, היווצרות תהליכי של והבנתם דע
 אחר, ולא הוא ,ר ב ג ה כי ספק לכל מעל כח

 העובר. של מינו לקביעת הבלעדי האחראי
 לא שכיום וקצר, פשוט כה הוא המדעי ההסבר

 קודם. זה על חשבו לא איך לשאול אלא נותר
כרו מצויים תא בכל מתאים. בנוי האדם גוף

 זהים(א) המין כרומוזומי האשה אצל מוזומים.
 ץ. וכרומוזום \ כרומוזום יש הגבר אצל ואילו

 האפשרות ישנה הגבר בתא־זרע דהיינו,
)נקבה ליצירת \ זכר(ץ). ליצירת או (
 להן שהתבררה אחרי לנשים הוקל כה
 קלים יהיו החיים כי קיוו זו. הרת־גורל עובדה
 עצמם על הגברים יקבלו סוף־סוף כי יותר,

 כל אך להתלונן. יפסיקו לפחות או אחריות,
 חל. לא שינוי כל נשמעה, לא אנחת־רווחה

 הסף, על זו קביעה פסלו הסתם, מן הגברים,
הנשים על כפו לאמצה, תוקף בכל סירבו

 עמודי־הסבר שיבעה המכילה בחוברת,
 להגביר ניתן כי מוסבר וציבעוניים, מאויירים

פ אי־אלה על־ירי העובר מין קביעת סיכויי
 פשוטות, זה מה פשוטות? פשוטות. עולות

קלי־קלות!
 קיום מועד בין ״תיאום לפי פועלת השיטה
 הרצוי המין לפי הביוץ מועד ובין יחסי־המין

העובר.״ של

 לגמור, לשכב, — כרגיל הכל כלום! לא —
וחסל. להירדם השני, לצד להתהפך

 נשים לכן, תארו המטמון! פה — והאשה?
 ״כדי אז כי בבת, נפשכן חשקה אם יקרות,

 ממין עובר עם להריון הסיכויים את להגביר
מלה להימנע להשתדל האשה על — נקבה

גורמת הנשית האורגזמה שכן לאורגזמה, גיע

ש חושבת את למה באמת, ״נו, והתשובה:
המפוא בחיי־המין כי — ■אחותך? את לי יש

 גמרתי!״ לא מעולם אבא, עם שלי רים
 לא פיברוק־אורגזמות. סדר חסל ובכן,

גמרתי!" ״גמרתי, לגנוח עוד צריך
 ״בת, וברכות: רומנטית לסנן יש לחילופין,

 הזוג יסיים רבה בהקלה יובן. והכל בת,״ בת,
)50 בעמוד (המשך


