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Egyet jelent a házasság végével, ha a hancúrozás zaját felváltja az alvók 
hortyogása? Utánajártunk, miért nem kívánja a nő a szexet. 

Az én lapom 21

Hirdetés

Böbe és a férje nyolc 
éve házasok. Van 
három gyerme-
kük, jó munká - 
juk, szép lakásuk, 

mégsem neveznék magukat 
felhőtlenül boldognak...

– A kicsik születése előtt ki 
sem lehetett robbantani min-
ket a hálószobából, de amióta 
megvannak a gyerkőcök, fél 
gőzzel, ha működünk – kezdi 

Böbe. – Sőt, ha rajtam múlna, 
egyáltalán nem bújnánk össze! 
Bevallom, a kiadós alvás vagy 
egy új könyv elolvasásának  
a lehetősége sokkal jobban fel-
izgat, mint a szex a férjemmel. 
Szeretem őt, és nem akarom, 
hogy emiatt bedőljön a házas-
ságunk, de egyetlen porcikám 
sem kívánja az együttléteket.  
Ő pedig, érthető módon, egy-  
re feszültebb emiatt...

ITT A VÉGE?
A szexuális együttlétek meny-
nyisége és minősége idővel 
változik. A szakemberek sze-
rint egy tartós párkapcsolat-
ban teljesen normális, ha  
a vágy intenzitása hullámzik.

– A libidó időszakos csök-
kenése nem jelent egyet a sze-
relem végével. Viszont ha ál-
landósul a nemi vágy hiánya, 
fel kell tárni a lehetséges oko-

kat, hiszen a kiegyensúlyozott 
szexuális élet a kapcsolatok 
egyik alapköve – magyarázza 
Győri Szilvia szexuálpszicho-
lógus. – A hölgyek esetében  
a gyermek érkezése az egyik 
legerősebb libidócsökkentő  
tényező. A „szexi csaj” és az 
anyaszerep nehezen egyeztet-
hető össze, egy nő se tud „kien-
gedni”, ha a szomszéd szobá-
ban a kicsi gügyörészik, nem 
beszélve arról, hogy a krónikus 
fáradtság agyoncsapja a nemi 
vágyat. Az sem utolsó szem-
pont, hogy mennyire vagyunk 
kibékülve a saját testünkkel, il-
letve az érzéseinkkel. Aki nem 
szereti magát, aki szex közben 
csak arra tud gondolni, hogyan 
néz ki, az képtelen belehelyez-
kedni az élménybe, és nem 
tudja élvezni a szexet. Ahogy  
a harag, a neheztelés is agyony-
nyomja a vágyat. Ezért aztán, 
ha úgy érezzük, nincs kedvünk 
az együttléthez, de nem értjük, 
hogy miért, akkor érdemes 
megvizsgálni, hogy milyen 
visszajelzéseket kapunk  
a párunktól. Bókol? Érezzük, 
hogy még mindig vonzónak 
talál? Vegyük végig továbbá azt 
is, hogy el tudunk-e engedni 
egy esetleges haragot? Vagy 
dolgozik-e bennünk sértettség 
egy vita miatt?

NEM CSAK 
LELKI ZŰR… 
Kevesen tudják, hogy a fo-
gamzásgátlók mérséklik a ne-
mi vágyat, ahogy egyes nyug-
tatók, vérnyomáscsökkentők 
és az alkohol is „kedvetlenné” 
teheti az embert. A libidó in-
dokolatlan csökkenése, az  
orgazmusra való képtelenség 
mögött pedig akár pajzsmi-
rigyproblémák is állhatnak!  
A szexuális elkedvetlenedés, 
persze, nem csak a nőkre  
jellemző.

Senkár Éva gyerekpszichológust ar-
ról kérdeztük, vajon mi lehet a ma-
gyarázata annak, hogy egyes kicsik 

már kétévesen elhagyják a pelust, míg mások há-
romesztendős korukban sem szobatiszták?

MIÉRT NEM 
SZOBATISZTA?

GYEREK-világ

A szobatisztaságot a leg-
több kisgyerek 2-3 éves 
kora között éri el. Általá-

nos elvárás az óvodák részéről, 
hogy annak megkezdésekor 
már ne viseljen pelenkát a kicsi. 
Elsősorban nem lelki probléma 
van a háttérben, hiszen a gyer-
meknek fiziológiailag kell meg-
érnie arra, hogy akaratlagosan 
irányítsa az ürítését, felismerje 
és jelezni tudja a szükségletét. 
Ez az érési folyamat része, ami-

ben a gyerekek között lehetnek 
különbségek. Ez a lurkó önállóso-
dásának része, melyre nagy ha-
tással van az, hogy a pici érzékeli 
az elvárást a szülő részéről. Nem 
szabad erőltetni, vagy megszidni, 
ha bepisil, bekakil, inkább dicsé-
retekkel, példa mutatásával segít-
hetjük őt. Amennyiben már kiala-
kult a szobatisztaság, de abban 
visszaesés tapasztalható, akkor 
érdemes a háttérben húzódó lel-
ki tényezőkre is gondolni.

– Bár a férfiaknál jelentkező 
merevedési zavar 80 százalék-
ban szervi eredetű, a többi ese-
tért náluk is a mindennapok 
problémái felelősek – folytatja 
a szakértő. – Neveltetésüknél 
fogva igyekeznek erősnek, ren-
díthetetlennek mutatkozni, 
miközben ugyanolyan sérülé-
kenyek, mint mi, nők.  
A munkahelyi 
zűrök, eg-
zisztenciá-
lis problé-
mák követ-
keztében 
úgy érezhetik, 
hogy elveszítették  
a dominanciájukat, és ez a tel-
jesítőképességükben is meg-
mutatkozhat. Nem beszélve  
a velük kapcsolatban támasz-
tott teljesítménykényszerről,  
elvárásokról... 

ŐSZINTE
BESZÉLGETÉS
A probléma megoldásához  
a feleknek beszélniük kellene  
a lehetséges okokról, az érzé-
seikről. Fontos lenne ugyanis, 
hogy mindketten érezzék a tá-
mogatást és a türelmet. Ennek 
jegyében Böbe is elmondta fér-
jének, hogy szerinte mi miatt 

nem kívánja mos-
tanában az 

együttléteket. 
– Megér-

tette, hogy 
hullafáradt 

vagyok, és így 
már nem magát hibáz-

tatja. Még abba is belement, 
hogy együtt felkeressünk egy 
szakembert, aki segít feloldani 
a problémáimat és a benne fel-
gyülemlett feszültséget. 

SVRAKA-GÉVAI JÚLIA
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VAJON 
MIRE 

GONDOL?

Normális, ha 
csökken a vágy 

intenzitása.


