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 הקדמה
 

נעשים מתוסכלים ומיואשים כשהם מגלים שההרגשות  , להתגבר על הנטייה ההומוסקסואלית המבקשים ,גברים רבים

אני מאמין שהסיבה לכך היא מפני . אינן משתנות בצורה כל כך מהירה ומשמעותית כפי שקיוו והמשיכה לגברים

אינה מקיפה די , אינטנסיבית וכנה ככל שתהיה, אני מתכוון שעבודתם .שמאמציהם להשתנות אינם רחבים מספיק

ת למין אבל לא ישקיע זמן כלל בהתגברות על התמכרו אדם יתמקד, לדוגמא. תחומים בחייהם כדי להביא לשינוי אמיתי

תשומת לב מספקת לריפוי פצעיו  בל לא יקדישא רוחניריפוי על  או שיעבוד .בבניית קשרים תקינים עם גברים אחרים

 . הרגשיים

דורשים מאמצים בארבע  ַהֶהטרוסקסואליות התעוררותנראה כי צמצום ההרגשות ההומוסקסואליות ופתיחת דרך ל  

 :  פפים שהםתחומים רחבים וחו

 

  גבריות- Masculinity (לגברים אחרים משויכיםגברים בתהליך השתנות צריכים להרגיש גבריים ו( 

 אותנטיות –  Authenticity ( ים כניםוהתמודדות עם רגשות אמיתיות בקשר שקרימהאני הכולל יציאה) 

 מילוי צרכים – Need Fulfillment (יתוחזקו , תחזקוישיהאלו הזדמנויות לחוויות ול, קשריםלגרום ל

 (ושיובילו לאושר וסיפוק

  כניעה  -Surrender  ( וקבלת כל דבר המשקם את תהליכי  לקרות שינוי מהעזיבת כל דבר שמונע

 . אישיתה תפתחותהה
 

ית והם בין ארבעת העקרונות האלה ישנה תלות הדד. מקלים על זכירתם  (MANS)ראשי התיבות של העקרונות האלה

התלות ההדדית ביניהם מתבטאת  (.מצירוף פעולות כל אחת ואחת בנפרדפעולתם המשותפת חזקה יותר )סינרגטיים 

הם סינרגטיים בכך שהם . מבלי שעקרון אחר מיושם בו זמנית ניתן ליישוםבכך שבהרבה מקרים עקרון אחד לא 

 .משפיעים ומושפעים זה על זה והאינטרקציה בין כל העקרונות היא זאת שגורמת להתפתחות עמידה ומשמעותית

בדיוק כמו שהמנסרה חושפת ארכי . כמו אור לבן שמאיר דרך מנסרהבמידה מסויימת הוא הללו העקרונות  פירוט

כך ארבעת העקרונות מראים לנו איך האלמנטים השונים מַתפ ֶקִדים , בקרן שלמה של אור ם שקיימים בו זמניתגל שוני

 .ומשתלבים בתוך תהליך ההשתנות

כך  שלםשונים היא להעצים אותך ביצירת תהליך ההתפתחות " ארכי גל"התקווה שלי בפיצול ארבעת העקרונות ל

  .רבים שתוכל להימנע מייאוש אותו חוו גברים
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 ותהבעי

 

אאפיין תחילה את השקפתי על הבעיות שאיתן מתמודדים גברים , ארבעת העקרונות בהקשרם הנכוןכדי להבין את 

עיות אך נסה להתרכז בב, לא בהכרח תזדהה עם כולםSSA (Same Sex Attraction .) -יםרבעלי משיכה מינית לגב

 :בארבעה תחומים מרכזיים הבעיותדומני שניתן לסווג את  .איתן אתה כן מזדהה

 

ולקשרים לקויים עם גברים אחרים ועם העולם , בתור גבר ליקויתחושת למתייחס  זהתחום . חוסר בגבריות .1

ובדרך , נוטים להיות מנותקים מהזרם המרכזי של העולם הגברי ומגברים אחרים SSAגברים בעלי . הגברי

 .י שלהםמינה הזיהוימ - כלל מנותקים גם מהגבריות שלהם

 

 .שלהם אלא גם מההרגשות והדחפים הכי האמיתיים יינהמהזיהוי רק מ הם חווים נתק לא. חוסר באותנטיות .2

בנו הם ש" שקריאני ה"עם העולם דרך ההם נוטים ליצור קשר , עמוק נטישה פחדמבושה והגנה מכמו 

 .הם לא אותנטיים .התנגדותל גרוםכדי לא ל, בזהירות

 

  .שלהם םיצרכה זיהוייש קשיים ב SSAלבעלי , כתוצאה מגישה מוגבלת לרגשותיהם. צרכים בלתי מסופקים .3

לספק את מ מה שמכוון אותם הפוך לגמרי, םתפישות מוטעות לגבי עצמורגשות אשמה יש להם אף ייתכן ו

לחיפוש אחר תחליפים  מתהגור ,לידי חולשה רגשיתאותם מביא מצב בו אין אפשרות לספק צרכים . צרכיהם

 . העצמי שלהםמפוקפקים לטיפוח 

 

הרגשות  אופי. מבחינה רגשית ופיםחשלהיות וב ותרגש החלפתיש קושי ב  SSAלבעלי. נוקשות רגשית .4

בצורה מחשבה והתנהגות מוטבעים בהם צורות  פעמים רבות, בנוסף .הנוקשדי להיות  הוהקשרים שלהם נוט

  .מאוד עמוקה

 

בהם הם , התמודדו עם מערכות יחסים כואבות בילדות, ל"רוב הגברים שהכרתי שמזדהים עם ארבעת תחומי הבעיות הנ

מה שניתן לכנות ומה שיותר הזיק שהם הוכנסו לסוג של . י ההורים ובני גילם"חוו בושה והוכנסו למלכוד כפול ע

ים ארבעת תחומי הבעיות הם פשוט הד. נעוריהםי המצב הכללי של "ע (מושג שיתואר להלן)" כפול-מגדרי-מלכוד"

. ות של חוויות הילדות הכואבות האלהוירחבתוה  

 

 מלכוד מגדרי כפול
 

בין אם  .כאב או צרות היוי, עושיםמשנה מה  לא -דרך טובה לצאת ממנו  שוםהוא מצב בו אין  "מלכוד מגדרי כפול"

 ”The Clash  :If I go there will be trouble; If I stay itואם נצטט את להקת. לא טוב היהי, תעשה ובין אם לא

. “will be double 

דינמיקה משפחתית בדרך כלל מתארים , שאני ועמיתיי הכרנו במהלך הרבה שנים SSAמתמודדים עם ההגברים 

טוי זה יכול לבוא לידי בי .הדינמיקה הבאה ראה אם אתה מזדהה עם. ודים מגדריים כפוליםשמתאפיינת במלכמסוימת 

  .האותנטיים רגשותיו וצרכיו, ישיותואלחוות את אבל המשמעות היא שנבצר מהילד , במגוון דרכים

בתור מי  מופיעאף פעם לא  ילדה –הבעיה יכולה להיות שפשוט הוריו אינם מגיבים אל הרגשות והצרכים שלו 

, מרוחק, אבל למעשה הוא קר ליתמילוייתכן שההורה מבטא כלפיו אהבה  .ואין לו עם מי לדבר על זה, באמתשהוא 

להרגיש לא את האהבה שלו ולא  לא מסוגל –ד מבולבל ומלא בספקות זה משאיר את היל. ולא אכפתי בהתנהגות שלו

, ייתכן שהילד יהיה קרבן להתעללות מינית ואז יקבל מכות על כך כשהוא בוכה, ובצורה יותר קיצונית. את הכעס שלו

. מורים ועוד אחרים יכולים ליצור מלכוד כפול, בני גילו, אחים, הורים. יטוי עצמישזוהי חסימה מוחלטת של כל ב

 .וחלקם עדינים וקשים יותר לזיהוי, חלקם מאוד בוטים

מסר  קבליםהילדים האלה מ. שלו מיתיתרגיש את הזכריות האהלנבצר מהילד שמלכוד מגדרי כפול מתרחש כ

לעיתים קרובות הם מתחילים להאמין . או שאסור להם להתנהג כמו בן בסדר בתור בןמספיק שהם לא שלהם  מהסביבה

אם הם עומדים . או שפשוט אין להם את מה שצריך כדי להיות בן, בתור בנים שלא מקבלים אותם, שזה רע להיות בן

אי  יםונכשמכּורבות  פעמים .לקבל עונשלרעה או אפילו  ניצול, ביוש, השפלה עבורהם עלולים ל, על הגבריות שלהם
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לא טוב להם , בפשטות. משאיר אותם מנוכרים ומבודדים מעולם הבנים זה, כלפי בנים או גבריםאו אפילו כעס  ,האהב

 .עם הגבריות

 

יש להם אברי . כי זה חלק אינטגרלי למי שהםהם לא יכולים לנטוש את הגבריות  .אבל גם לא טוב להם  בלי זה

 –ובליבם יש השתוקקות . לעשות ולהיות" אמורים"נורמות חברתיות אומרות להם מה גברים . גוף והורמונים של גבר

 .את הגבריות של עצמם להתחבר עם הגברים מסביבם ולהבין –בין אם היא מורגשת או מודחקת עמוק 

 אז הם נשארים תקועים. לשתף את הדילמה שלהם בצורה בטוחה אפשראיתו שאבל בדרך כלל אין אף אחד 

י "ע –מלכודים מגדריים כפולים נוצרים מדחייה עמוקה . ייאוש וחוסר תקווה תוך תחושת ,במלכוד הזה במשך שנים

או בין על ידי השפעה תת הכרתית  הבין אם על ידי כוח בוט, של הילד יתמינשל הזהות ה –הורים או אחרים בסביבה 

 .עדינה

בדרך כלל ישנם . רגשות של הילד עצמובשכל באך ורק נוצר , יילד ספציפ לציין שמלכוד מגדרי כפול שמרגישחשוב 

במקרים . ם עוינים או מתעלליםמכריכמו הורים או , גורמים אמיתיים בסביבה שתורמים לתפישות ולרגשות שלו

הגורמים האלה הם יותר עניין של התפיסה האישית של הילד את המציאות מאשר עניינים חיצוניים , מסוימים

.עליושמשפיעים   

. הם מתחילים לפחד מביטוי עצמי ואפילו מההרגשות של עצמם, ים חווים מלכודים כפולים באופן שגרתיילדכש

נעשים פסיביים  חייהם. הסובבים אותםמצד  התנגדותשלא יעורר " שקריאני "הם מפתחים הגנות נגד רגש ויוצרים 

 - עצמם כגברים הזיהוי שלנגד  את ההתגוננותפולים מלכודים מגדריים כהלכל זה מוסיפים . לעיתים קרובות ותקועים

 . ת שלהםילדותינגד הגבריות ה

 

 גדילההתחלה מחדש של תהליכי 
 

המטרה . ך אל גבריות בוגרת והטרוסקסואליותגדילתייתכן וזה האט או עיכב את , אם חווית מלכוד מגדרי כפול בחייך

תומכת בשיבה אל ההטרוסקסואליות ולא ]אישור המגדר התומכת ברפיה תכמו בפסיכו)של תהליכי אישור הגבריות 

היא להסיר את המחסום ( ובקבוצות דומות, "הגבר שבי"בסדנה החוויתית של , [ משלימה עם המצב ההומוסקסואלי

 .ה הנורמלי יוכל להימשךגדילכך שתהליך ה, מתהליכי ההתפתחות שנחסמו בגלל בעיות בילדות

 

ת וננוגתי ה"במיוחד כשהוא נחסם ע -אים אופטימאליים כדי להתקדם הזה זקוק לתנ גדילהאבל תהליך ה 

ארבעת . שמכוונת אל ארבעת תחומי הבעיות שנזכרו לעיל מגוונתגישה  נדרשת. מאוד חזקהת ת או התנהגותירגשי

נסה לדמיין איך הם . עתה נסביר את ארבעת העקרונות. העקרונות של ההשתנות הם שיטה המכוונת את התהליך

 .יכולים לחול בחייך

 

 ארבעת העקרונות
 

 גבריות
  

הרעיון הכללי של העיקרון הראשון של ההשתנות – גבריות, כולל עוד שלושה תחומים ספציפיים של גבריות: פנימיים, 

בין-אישיים וחברתיים. "פנימי" מתייחס בפירוש לזהות מינית – תחושת גבריות שנער/גבר חש כלפי עצמו. "בין-אישי" 

הגבריות ולתפקידי הגבר  מתייחס למושגי" חברתי"ו. אחרים גבריםאל מתאר את תחום הקשרים וההשתייכות 

.י התרבות הרחבה"שמשודרים ע  

 

 ?מהן הבעיות

 
הבעיה אותה פגשתי היא שגברים , במישור הפנימי. מלכודים מגדריים כפולים משפיעים על כל אחד משלושת התחומים

ה בתת בגבריות שלהם ואולי אף מטילים בה ספק באיזושהי רמ פגימהתחושה של , על פי רוב ,מרגישים SSAבעלי 

גבר אחד תאר את . גברלהיות הם עשויים להרגיש נשיים או חלשים ב, במין שאיתו נולדו המודעות שלהםעל אף . מודע
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משתקפת בתנועות הגוף שלהם  אגברים אחרים אמרו שהם יכולים לראות איך אמ. בו" מתנחלת"עצמו כאילו אמו 

 .שלהם או ששומעים את קולה כשהם מדברים

מסתורית שהופכת  היש תכונ( הטרוסקסואלים" )נורמליים"ים על איך לגברים מדבר SSAהרבה גברים בעלי 

 חשובה בהקמת יההוא רא   ךהגוף של. ק מהגוף שלהםותינ מרגישיםוכן רובם גם כן , השלהם אין אות, גבריםאותם ל

זה מקשה על  - חבאות איפשהווזה כמו דיון בבית משפט כשהראיות מ, ף שלךגוהאם אתה מנותק מ. המינית זהותה

 . הכפול-המגדרי-המלכוד שמחריף אתמה , 'משפט'ב מיןה תהוכח

התחושה . מגברים אחרים בתור התגוננותמתנתקים  SSAהיא שגברים בעלי שראיתי הבעיה , אישי-במישור הבין

, מורים, יםבין בנים לבין חבר תוקעת טריז, כפול-מגדרי-הנובעת ממלכוד, שהם שונים בצורה יסודית מבנים אחרים

, ל ידםע כפי שמתואר בדרך כלל, בניםעם אותם  של הקשרם הם חשים בשלב המוקדהכאב ש. םמנהיגים וקרובי

ההתנתקות ההגנתית משאירה . קשרעוד  בנותסיון ליכל נ הפסיקל מודעי הוספת החלטה בתת "ע–מעמיק את ההגנתיות 

 .מיניים עם גברים אחרים-אישיים ולא ,קשרים קרובים ללאו בודדים SSAגברים בעלי את הבדרך כלל 

. של גברים תפקידיםחשים ניכור ותרעומת כלפי מושגים של גבריות ו SSAשמתי לב שגברים בעלי , במישור החברתי

כך הניתוק החברתי והניתוק הפנימי . מגבריםאישית מהגבריות ו-זהו למעשה פועל יוצא של ההתנתקות הפנימית והבין

 ל חוסר שהכללית תוך כך שהוא מחריף ומתגבר את התחושה ה לולאבסוג של  ביחד זה עם זה משפיעיםאישי -והבין

 .הגבריות נושאעם  'ר קווישי'

  

 ?בא לידי ביטוי איך עקרון הגבריות

 
כדי שתוכלו הכפול  גדריהמלכוד המ שבור אתחייבים ל, קודם כל. את עקרון הגבריות החיללכיצד לפניכם כמה הצעות 

י "עהמלכוד שוברים את כך (. בחיים בריות בתוככם ומסביבלהכיל מספיק ג" )ספיקה גברית"לפתח הרגשה של 

לחשוף כמה איך הנה מספר דרכים . בצורה חוויתיתאותם ם יכיפרזה שמי "וע  ,עליהם הוא מתבססשחשיפת השקרים 

 :מהשקרים הנפוצים

 

ארגיש מושפל או ( בהתאם לתפקידי הגבר המוגדרים בחברה, כלומר)אם אתנהג בצורה גברית " :שקר
התנהגויות גבריות לאמץ טיפין ב-י ניסיונות של טיפין"ע חושפים ומפריכיםהשקר הזה את  ."שאתביישדחוי או 

גה לחלק ההתנהגויות החדשות ייהפכו בהדר. לעצמך וחלק לא יקחחלק מהם ת(. כל מה שזה אומר לך)חדשות 

חשוב שיהיה בתהליך זה מודלים לחיקוי של תפקידים  .לך ויתרמו להעמקת תחושת הגבריותמהאישיות הכוללת ש

 .גבריים בוגרים

 

הם יביישו אותי וירחיקו , (הטרוסקסואלים" )נורמאליים"אם אחשוף את האני האמיתי לגברים " :שקר
 ."אותי

תהליך זה צריך . דרך היחידה שמצאתי כדי להפריך את השקר הזההיא ה" נורמאליים"יצירת חברויות עם הנקראים 

מאוד נפוץ שבתור צעד ראשון יוצרים חברויות אמיתיות עם גברים אחרים שגם זה . בזהירות ובכוונה, להעשות בהכרה

ושאר קבוצות  SSAקבוצת הצמיחה ועוד ארגונים שמתמודדים עם  ,"יהגבר שב"סדנת . הם בתהליך של השתנות

 ,(באמריקה סדנא) New Warriorsנת סד .הזדמנויות ליצירת חברויות כאלה בסביבה בטוחה ואמינה ניםנות, תמיכה

קבוצות וקהילות של בתי כנסת וכנסיות נותנות אפשרות להרחבת מעגל ו  New Warriors,קבוצות התמיכה של סדנת

 .החברים ההטרוסקסואלים

 

, כמו אומנות)טיפוסיים האותנטיים שלי -ברייםג-תחומי העניין הלאאמשיך להתעסק עם אם אני " :שקר
 ."אני לא יכול להיות גברי וגברים אחרים לא יוכלו להזדהות איתי( סיעודעיצוב או , מוזיקה

אלא האתגר הוא לשלב אותם באישיות גברית . האמת היא שלא צריך לוותר על תשוקות חייך כדי להוכיח שאתה גבר

 .כללית ודימוי עצמי

 

 ."אקבל עונש וינטשו אותי, כוחניות וכעס, אם אבטא עוצמה גברית": שקר
להרגשת  התורמתולהפרכתו יש השפעה עמוקה ומשחררת , של המלכוד המגדרי כפול מפתחהשקר הזה הוא ה

שורש השקר הזה נמצא לרוב  בילדות המוקדמת כשניסיונותיו של ילד בלהיפרד מאימו ולהיות עצמאי לא . הגבריות



5 

 

לכישלון בלהיפרד מהאם יש בדרך כלל . כוח אישי קשורים חזק ביחד תפיתוח זהות גברית ורכיש, פרדות מאםהי. צלחו

 .המחבלת גם בשאר התהליכים שרשרתהשפעת 

שם תוכל לחוות . הפרכת השקר הזה דורשת תהליכים זהירים שעלולים להוביל לפעמים למקומות רגשיים מפחידים

שבדרך כלל , כלל כעס בסיס העבודה הזאת היא בדרך. שנים רבותמשך בת מהם רגשות וקונפליקטים שייתכן וברח

ושל פיתוח כוח  היפרדותעבודה על הקונפליקטים האלה מפעילה מחדש את תהליך ה. אהבה ואשמה סבוך ברגשות

לעשות את שאר העבודה יא גם מספקת אנרגיה מוגברת ומרץ ה. אישי שמשפיעה בצורה עמוקה על תחושת הגבריות

 .שיתואר בהמשךכמו הקשה של תהליך ההשתנות 

 

 אותנטיות
 

שבמהותו עוסק , אותנטיות פנימית –הראשון . עקרונות-צריך לחלקו שני תתי, כדי להבין את עקרון האותנטיות

זה דורש . חלקים מאישיותואו חוצה מחביא  ,מדחיק בניגוד למצב בו אדם, בשלמות האדם ובקבלה עצמית מוחלטת

תוויות האו  שלך מיניותההרגשות ה, ית ברמה עמוקה יותר מאשר תיאור התפקיד שלך בעבודההבנה וידיעה עצמ

מה שנראה , רגשותיך ת להרגיש ולכבד את הטווח הרחב שלזה דורש את היכול. הדביקו עליך חבריםהמשפחה ושה

על , על עצמךשלך זה תלוי ביכולת לשלב את הרגשות הללו ביחד עם התפישות . מבלבל ומכאיב, מתקיללפעמים 

אותנטיות פנימית יכולה . להתמודד עם האתגרים שבחיים ושבמערכות יחסים האחרים ועל העולם לתוך אישיות שיכול

 ".יאנהשל הטכנולוגיה "להיקרא בצורה יותר ראויה 

היא אישית -אותנטיות בין, במילים פשוטות. עקרון השני בתוך נושא האותנטיות-אותנטיות בין אישית היא התת

י בצורה מלאה במערכות יחסים בדרגה הנכונה כדי לבטא את האני האמיתי שלך במערכות אסרטיבהיכולת להיות נוכח ו

. עצמית-זה חייב להתחיל בהנחת יסוד שכל מערכת יחסים היא ייחודית ודורשת דרגות שונות של חשיפה. היחסים הללו

ורק , אישי אינטימי לא כל קשר מחייב חשיפה של מידע .אישית-מילה נרדפת לאותנטיות בין היא לאחשיפה עצמית 

על היכולת להיות אמיתי  האישית מצביע-אותנטיות בין, ולמרות זאת. למעט מאוד קשרים מתאימה אינטימיות אמיתית

 .הןבללא קשר למידת האינטימיות ש, ונאמן לאני שלך ברוב מערכות היחסים

 

 ?מהן הבעיות
 

שחרגו מכוחות ( הכוללים מלכודים כפולים)הם חוו קונפליקטים רגשיים , בתור ילדים, הרבה גברים תיארו לי כיצד

לא רק שהקונפליקטים הספציפיים האלה , כתוצאה מכך .הן של משפחתם והן של חבריהם, מםההתמודדות הן של עצ

ותם בלתי זה השאיר א. אלא שגם היכולת של הילדים הללו לפתור משברים פנימיים נפגמה, נותרו לא פתורים

הכאב והחוסר ביטחון שבאו כתוצאה מהקונפליקטים . מוכשרים להתגבר על קונפליקטים לאורך ההתפתחות שלהם

יש . האלה ם שיצרו את הקונפליקטיםבעצמשחלקים המ להיפרדאת הרגשות שלהם ו השתיקהלא פתורים גרמו להם ל

התנתקו מהגוף  הם לרוב. שלהם לחברּות גבריתורך שלהם ומהצ האסרטיביותויתרו על הכעס שלהם או שנפרדו מוש

הם איבדו את מי שהם . אך גם מזויפת, יוצרת קונפליקטים לאהם פיתחו אישיות ש. שלהם כדי לברוח מהרגשות שלהם

תוך כדי יצירת קשר , ביחד עם היפרדות מחלקים חשובים באישיות, חוסר היכולת לפתור קונפליקטים רגשיים. באמת

הם יכולים להיות . מנעו מהגברים האלה להיַקֶשר בצורה אותנטית עם אחרים ,אישיות מזויפתעם העולם דרך 

רות הכוללים אינטימיות, "נחמדים"נאים ו, חברותיים , חיבור, אבל הם בדרך כלל מתקשים להתמודד עם ענייני היַקש 

 .יושר וסלחנות, אמפטיה, אסרטיביות

 

 ?איך עקרון האותנטיות בא לידי ביטוי

 

תחושת השלמות חייבת להיבחן , בהתחלה. לחיות בשלמות" לקיחת סיכון"תחילת העקרון של האותנטיות הינה ב

ות ושתקבהם תוכל לבטא ולחקור את ההרגשות המ( אולי במשרדו של המטפל או בחברות אמינה)ד בטוח ובמקום מא

יוצר ( נאה או כעס ואשמהכמו אהבה וש)שילוב של רגשות סותרות . שנפרדת מהם שלך החלקים באישיותאת שלך ו

של חלקים מאישיותך  כנהחקירה . הרגשה חזקה יותר של יציבות פנימית ומבהיר מערכות יחסים מהעבר ומההווה

מפחיתה את הבושה שהצטברה סביבם וגם נותנת להם להשתלב ( או תשוקות מיניות אסרטיביותכמו )שהופרדו 

 .באישיות
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תצטרך להוריד את ההגנות שלך כדי להיכנס מחדש . בדרך חדשה ועמוקה יםכל התהליך הזה דורש התמודדות עם פחד

 בהן ישוכן תצטרך להעז לעסוק בתחושות בגוף שלך . אל הקונפליקטים שאולי היו בלתי נסבלים עבורך מזה שנים

כחלק מהתהליך גם תידרש לחפש מלכודים כפולים שיצרת בעצמך . לא נוחות ולא צפויות, רגשות לא הגיוניות

 (.עברו ממערכות יחסים בעבר למערכות יחסים בהווהשהו)

, יותאסרטיבה  --באופן טבעי את התכונות החדשות שנתגלו  החילגברים מתחילים ל, ככל שהתהליך הטיפולי מתקדם

כאן " - הם יכולים לגלות את הרגשות שלהם לאחרים.  וך העולם האמיתי של מערכות יחסיםבת --הבהירות והשלמות  

במקום להתנתק , ת היחסיםולמערכ ניםנהיים מסוגלים לחשוף את עצמם לאחרים ולהישאר נאמהם ".  ועכשיו

 .וכך הם נתקעים בפחות מלכודים כפולים. בהגנתיות

בלעדיה לא תתרחש שום התקדמות . חשוב להבין שאותנטיות היא גם הזרז וגם הציר המרכזי של תהליך ההשתנות

 .כזית מהתחלתו הראשונית של תהליך ההשתנותהיא חייבת להיות ההתמקדות המר. אמיתית

 

 מילוי צרכים 
 

בתור  אושראת האני רואה . אושרבתור מה שנדרש כדי להשיג " צורך"אני מגדיר ". צורך"נגדיר את המילה , קודם כל

ההרגשה  ,רווחה ושלמות, אני מתכוון לחוויה של סיפוק אושראומר כשאני . המטרה המרכזית של הקיום האנושי

איזה  מרץ או, לא רק התרגשות –הבוגרת  ובצורת אושראני מדבר על . שיש להם מטרה ומשמעות, שהחיים טובים

 .אושרלמרות שכל אחד מאלה יכולים להיות חלק מ, תעילאי שמחה

בתור  יםחוו צער. רותו גורמת צערעדזהו צורך אם ה: "צורך"הפוך להתיאור י ה"להבין זאת יותר טוב עניתן  

י תגובה הגנתית של הגוף שלך "ע צערגם להרגיש אפשר . או אובדן עניין ויצירתיות, געגועים עזים, בדידות, עצב

בהמשך . אצלך צרכים שאינם מסופקים כל הרגשות האלה מאותתים לך שיש. אדישות או ייאוש, כמו דיכאון, לצער

 .לצער ומציאת הצרכים הלא מסופקים ייאמר יותר לגבי התגובה

מה , םיצירת סדר ואיזון בחיי, בשליטה עצמית עוסק –להנהיג . לספקו להנהיג: מניעים גבריים 2 -מילוי צרכים תלוי ב

מלא עבודה עצמה אותה צריך לעשות כדי לב עוסק –לספק . שחובה להשיג על מנת למלא את הצרכים בצורה מספיקה

 .או להשקיע זמן בלהיקשר עם חבר גברהביתה משכורת  בין אם זה להביא, צורך

 

 ?מהן הבעיות
 

מילוי  גםהבעיות השורשיות החוסמות הם  ,מלחוות אותנטיות SSAהבעיות שתוארו קודם שחוסמות גברים בעלי 

ות יבעה. מה שמהווה בסיס לאותנטיות, כל זה נכון מאחר שמילוי צרכים מצריך קודם כל להכיר את עצמך. צרכים

י מלכודים כפולים מתקופת "שנגרמו ע -מהגוף  ותקתנתההי ואנההיפרדות מה, השתקת הרגשות היותר קשות הן

 .הילדּות

מצליחים  פחות בלא, בהצלחה חלק מהצרכים שלהם מלאלמצליחים  בדרך כלל ,שהכרתי SSAגברים עם ה 

הצורך  קסיפו, לדוגמא. עוטפים את הצורך הלא מסופק תרגשי בעיהבדרך כלל בושה או . אחריםהצרכים את הלמלא 

אבל . לדרוש פעילות גופנית ותזונה נכונה יכול –בתוך העור שלך  שלםו בטוחלהרגיש  –עם הגוף שלך  בנוחלהרגיש 

 יםמפריעהרבה פחות ש להגיע למצב על ,בצרכים של הגוףשלך עצם ההכרה על  להקשותיכולה שלך חזקה בגוף  בושה

הצורך של  סיפוק, לחילופין. אימון בחדר כושרכמו ב ,אותו לחשוףלהיות מסוגל על או  ,גוףב כל מה שקשור לך

כעס ואשמה יכולים , אהבה כמו סותריםאבל רגשות  .בקשר איתהת גבולות הצב שיכולה להצריך םאההיפרדות מ

 .אלוכגבולות  ביהציכולת להעצם ל הפריעל

י הבאתו לידי "גבר למלא את צרכיו עהשל  ויכולתאת כפולים יכולה לצמצם -ילדות המאופיינת במלכודים 

אצל הילד נובעות ממצבי חיים שהשאירו את הילד ללא כוח  רכשותחוסר ישע ופסיביות הנ, בעקרון. אישיות פסיבית

ולא די בכך אלא שיצר לעצמו אישיות . היה עושה ובין אם לא עושההיה אם היה נפגע בין כשם ש –יו העצמאיים יבח

ברצונות וישיות המזויפת היא להכיר בצרכים מטרת הא. מזויפת כדי להתנהל מול העולם העוין או הבלתי צפוי הממלכד

 .יםאבוד –ביחד עם הצרכים שלו  – שלוהמודעות . לרצות אותםעל מנת של אנשים אחרים 

בחלק מן ". על המסלול"פחות הרבה כך תהיה עשוי להיות , ככל שתתקדם בחייך ללא ידע לגבי הצרכים שלך 

, נישואין. יו של הגבר לבין מילוי צרכיו האותנטייםהתחיבויותי בין סגנון החיים ומהותמתפתח חוסר התאמה , המקרים



7 

 

חזרה לדרך הישר יכולה במקרים כאלו . םבתוך חיים שלא נועד בשביל ובות וקריירה לפעמים תוקעים גברח, ילדים

 .לדרוש מאמץ והקרבה ניכרים

אתה עלול , אם הצער שלך יותר מדי כואב או רחב. צער זה מה שמתקבל ,כשנמנעים מסיפוק צרכים, בצורה טבעית

פורנוגרפיה והתנהגויות או פנטזיות , הכוללות אוננות, י מגוון שיטות לפגיעה עצמית"להתגונן נגדו בסוף ע

 .הומוסקסואליות

 

 ?מילוי הצרכים בא לידי ביטויאיך עקרון 

 

י שמגבירה את הערנות לגבי הבטים התנהגותיים "מפלשת את הדרך למילוי צרכים ע( כמו שהסברתי קודם)אותנטיות 

מבינים את כש(. זה אומר שאתה יכול להרגיש את הרגשות שלך ולהבין מה הן אומרות)ופסיכולוגיים של רגש 

. הן יכולות לתת לך מידע מפתיע וברור לגבי הצרכים שלך ולגבי מילוַים או חוסר מילויַים, הרגשות  

הרבה גברים שהכרתי , לדוגמא. י הצער בחסרונם"גברים נהיים מודעים לצרכים שלהם ע, לעיתים קרובות 

הם על זה שמעולם י הרגשת העצב העמוק שיש ל"פעם ראשונה כמה הם חזק הם זקוקים לחיבה מגברים אחרים ע גילו

 .לא קיבלו אהבה מגבר

אבל צער זה . יםסופקואמרתי שצער זה מה שקורה כשהצרכים לא מ. צרכים סיפוקדורשת  אושרת יציינתי קודם שחווי

צער הוא תהליך ריפוי שמרפא את הכאב והאובדן ובסוף מחזיר אותך . מאושרייאוש זה ההיפך . אושרלא ההיפך של 

ייאוש הוא מבוי . אושרשני מצב של חוסר ישע שמרגישים כשהנשמה התייאשה מלרצות ייאוש הוא מצד . אושרל

העצב כשלעצמו נהיה צורך שחייב להיות מסופק , אובדן וחוסר מילוי, ברגעים של כאב. סתום שמונע את תהליך הצער

 .אושרבשביל ששוב תרגיש 

דרך אחת . םעצמ לא מכירים בצרכים שללעיתים קרובות הם , כשגברים מתחילים לראשונה את תהליך ההשתנות

עד למקור  (כמו כעס ועצב)לגרום להם לגלות הצרכים הלא מסופקים שלהם היא לעקוב אחר רגשות הצער שלהם 

וכך הרבה פעמים הם . התהליך הזה עוזר לגברים להבין ולעבוד על אי הסיפוק הכואב של צרכי הילדות שלהם. שלהן

התוצאות הכואבות של אי מילוי הצרכים  תחושת. לא מסופקים בחייהם בהווהנפגשים פנים אל פנים עם צרכיהם ה

 .שלהם יכולה לתת מוטיבציה נרחבת ולשנות חיים

ישנם גברים מפיקים . את צרכיו ספקאך עבודה פסיכותרפיסטית בלבד לא בהכרח תספיק על מנת לעזור לגבר להכיר ול

ומבחני כשרונות כדי להרחיב את  ,(כמו מבחני הכוונה מקצועית) תחומי ענייןמ ֵלִאים של , תועלת ממבדקי אישיות

 היזכרות בדברים שעניינו אותם בעבר, כמו כן. הצרכים האישיים שלהם פרופילהמודעות העצמית ולשפוך אור על 

 .יותר לברוריםיכולה לעזור להפוך את הצרכים שלהם 

זה יכול לעזור לך להיות מודע . שעשויים להועיל לך יכולים להיכנס לשיקול כמה קטגוריות בסיסיות של סוגי צרכים

נראה שלרוב הגברים העובדים על בעיית , בעוד שצרכיו של כל אחד הם ייחודיים. לתחומים שלא חשבתם עליהם קודם

 :ישנם צרכים בכל אחד מן התחומים הבאים SSA -ה

 

 ים באופן כלליהבנה ואינטימיות עם אנש, אמון, חיבה, קהילה, השתייכות, אהבה :יחסי 

 ספציפית חיבה ואישור מגברים, תשומת לב :חברות עם גברים. 

 טיפוחתזונה ו, התעמלות, עבודה, מנוחה, הנאה, מגע :פיזי. 

 השראה; או משהו יותר גדול, היקום, לוהים-התחברות עם א: רוחני. 

 גוניות-ל רבלהכי, יומיות-ליהנות מפעילויות יום, יעיל ושימושי להרגיש, לייצר: ייעוד/עבודה. 

 אפשרותאוטונומיה ו, כיוון עצמי, חופש, בטיחות :חיזוק. 

 הסחת דעת ובידור, שינה, הירגעות :מנוחה. 

 האפשרות לבטא לעצמי ולעולם את מי שאני :עצמי-ביטוי. 

 

, תדרוש יותר השקעה יומיומית של זמן לסיפוקםכך העבודה הקשה , כמה שתהליכי הכרת הצרכים שלך נשמעים קשים

עבור חלק מן הגברים זה יכול לדרוש הסתגלויות משמעותיות . את אותם צרכים ספקאנרגיה ומשאבים כדי באמת ל

זה יכול בנוסף לכך לדרוש רמה גבוהה של . באורח חייהם כשיתחילו להשקיע זמן וכסף למלא את הצרכים שלהם

 .וזה אפשרי. במיוחד אם הוא נשוי ובעל משפחה, רמחויבות מאנשים הקרובים אל הגב
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 כניעה
 

כניעה היא לשחרר מחייך כל דבר שמונע את הגדילה וקבלה  .לתת להשתנּות להתרחשכניעה היא , בניסוח הכי פשוט

הוא כולל גם לתת  –כיוונית -כניעה היא דו, כמו שמשפט הקודם מתאר. שמעודדים אותהאותם דברים את כל  לחייך

 (. קבלה)ולתת להיכנס ( עזיבה)לצאת 

הם מתחילים לגווע . לאנשי המבצר נגמרה האספקה והתחמושת. דמיין לעצמך מבצר שמגן נגד כוח פולש למשך זמן מה

זה מייצג את . י כך שבהתחלה יניחו את כלי הנשק שלהם"מהלך זה מתבצע ע. ומוכנים להיכנע הובסוהם . ברעב ולמות

הם חייבים לקבל את הפקודות של , ברגע שהם ויתרו על אמצעי הלחימה שלהם. עהשל הכני" לתת לצאת"בחינת ה

 .של הכניעה" לתת לצאת"זה מייצג את בחינת ה. הכוח היריב

 

 ?מהן הבעיות
 

נראה שזה  –רבים מאיתנו מסתייגים מהרעיון של כניעה . רוב האנשים מתנגדים לפלישה עד רגעי המוות האחרונים

במיוחד ברמות העמוקות של רגשות , נוטים להתקשות בלתת לשינוי להתרחש SSAגברים עם  .כמו אבדן כוח ורצון

כנראה שאף פעם לא . נראה שמעולם הם לא חוו כניעה בתור משהו שיטיב להם. ותפישות בהן ההשתנות הכי נדרשת

מפריעה לגדילה  אתהזאך ההתנגדות . הרגישו התחדשות וכוח שבאו מעזיבה של משהו שהוא יותר גדול מהרצון שלהם

 .להתעלות למשהו גדול יותר –ולהתפתחות שלהם 

 רוחנית, רגשית, מחשבתיתנוטים להתמודד עם בעיות שעוסקות בלהיכנע מבחינה  SSAשמתי לב שגברים עם 

 בלתיהרגשות כואבות ומאני מאמין שהבעיות בכל אחד מהתחומים האלה נובעות מצרכים לא מסופקים . התנהגותיתו

 .ל"ראה אם אתה מזהה כמה מהעניינים הנ. פתורות

, ולגבי המקום שלהם בעולם, מפתחים תפישות לגבי עצמם ולגבי העולם SSAהרבה גברים עם , מחשבתיתמבחינה 

ההסתכלות שלהם ". גייז" ם אואיתפישה שהם הומויש להם , והכי חשוב. ומביאות לתבוסה עצמית -שאינן מדויקות

שמונעות ( תפישות חיוביות לא מדויקות)ואשליות ( תפישות שליליות לא מדויקות)בסילופים  לעיתים קרובות מלאה

. בצורה לא נכונהאינטראקציות במערכות יחסים הרבה פעמים מפורשות . שהם באמת מומהם לראות את הדברים כ

 .לא תהיה מובנת כראוי פעמים רבותוכל אפשרות עתידית . לא מובנות נכון( אחריםשל  אות פרטיו)אישיות תכונות 

יש נטייה להיכנס לתהליכי מחשבה אובססיביים החוזרים שוב ושוב   SSAלחלק מהגברים בעלי, יתר על כן 

הם גורמים להאטת תהליך , או לא בין אם הם קשורים ישירות להומוסקסואליות. שהם לא מסוגלים לוותר עליהם

 .המוסיפים להאטת התהליך הגדילה( שנדון בהם אחר כך)ייתיות בנוסף לכך זה מוביל אותם להתנהגויות כפ. ההשתנות

יש . נוטים להיות נוקשים וצרים בכל דפוסי רגשות והיחסים שלהם עם אחרים SSAגברים עם , רגשיתמבחינה 

הם עלולים להיתקע בכעס ולא להיות יכולים לעבור מכעס לסלחנות או . להם קושי בלעבור מרגש אחד לרגש אחר

ם עלולים להיתקע בדיכאון ולא להיות יכולים להתקדם מהדיכאון לכעס או לצער שנמצא בבסיסו של או שה. עצב

 . הדיכאון

שטחיות , אדישות, חרדה. או שהם נועלים את עצמם בעמדה הגנתית שמונעת מהם להרגיש חלק מן הרגשות או כולן

.ושאר התחבולות של האני השקרי הן כולן הגנות נפוצות  

י גורם "ופחד לצאת משליטה או להישלט ע, הבעיות כוללות קושי בלתת אמון במשהו גדול יותר, רוחניתמבחינה 

הוא יכול . הבושה העמוקה של הגבר גורמת לתגובה נרקיסיסטית של לשים את האגו של עצמו במרכז עולמו. אחר

ים אכזב אותו ולפתח טינה לוה-הוא עשוי גם להאמין שא. ָרשות וכוח בכל צורה שהיא, דת, להיות זהיר מארגונים

והוא לא יכול להתעלות על  .הדרכה או השראה, הוא לא פתוח לחונכות, מהמקום הזה. ישות העליונהיעמוקה כנגד ה

 .על עצמומחשש לאיבוד שליטה , עצמו

גברים אלו מעורבים באופן די נפוץ גם . נוטים להתמכרויות ולכפייתיות SSAגברים בעלי , התנהגותית מבחינה

אוננות ומין עם אדם אחר בין במציאות או באמצעים , פורנוגרפיה, שיכולים לכלול פנטזיות, בהתמכרויות מיניות

יחסים במערכות . ההתנהגויות האלה חוזרות על עצמן שוב ושוב למטרת הנאה או כדי להקל על כאב. אלקטרוניים

 .בדרך כלל התייחדות בדפוסים מיניים מאוד ספציפיים עם סוג מסוים של גברים נהוגה, הומוסקסואליות

 1%למרות שרק  ".לעשות דברים כמו שצריך"כפייתיות נובעת מדפוסי מחשבה אובססיביים ונוטים להיות ניסיון 

חווים אובססיות  SSAלהרבה גברים בעלי , לחלוטין( OCD)כפייתית -הינם בעלי הפרעה טורדנית SSAמאנשי ה

, אוניברסאליתויש שיאמרו , כפייתיות חוזרת היא נפוצה. ומראים מגמתיות בהתנהגות כפייתית( שעסקנו בהם קודם)
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הגבר מייצר מצב שחוזר על התנהגות כואבת מהילדות בניסיון , בכפייתיות חוזרת. בקרב גברים הומוסקסואלים

ומסתיים ביותר כמו עונש והסחת  –אם כי מוכרת  –אך המצב יוצר הרגשה יותר כואבת ". כמו שצריך לעשות את זה"

 ". לעשות את זה כמו שצריך"הוא אף פעם לא נותן לעצמו . הלאה דעת מלהמשיך בחיים

את יכולה גם היא להאט , למרות שנראת פחות רצינית מהתמכרויות וכפייתיות, התנהגות שלא מאופיינת כגברית

שהוא לא , או לסובבים אותו, זה נכון במיוחד כאשר ההתנהגות מחזקת לגבר את התודעה. תהליך ההשתנות של הגבר

זה מתייחס לדרך חיים ". אורח חיים ַהָסַחתי"עוד בעיית התנהגות ששווה להזכיר יכולה להיקרא . או הומו, נשי, גברי

או , ם כך שאין לו זמן ליפול לכאב או לצער שמסתתר בושמשאירה את הגבר כל כך עסוק בלעשות דברים לא חשובי

אורח חיים "ם סימן להאו צפייה מופרזת בטלויזיה , עבודת יתר, תדירות גבוהה של בילויים. לרצות להתרפא ולהשתנות

 ". הסחתי

 

 ?הכניעה בא לידי ביטוי איך עקרון

 

רוחני , רגשי, מחשבתי –ברנו עליהם בואו נראה איך חיים את עקרון הכניעה בהתאם לארבעת התחומים שדי

.חלקן ידברו אליך וחלק ידברו אל אחרים –ל "שקול את ההצעות הנ. והתנהגותי  

אולי התפישה הכי . ייתכן ויהיה חשוב בשבילך לפתח תפישות חדשות לגבי עצמך ולגבי אחרים, בתחום המחשבתי

שההומוסקסואליות , במילים אחרות, "הומו" חשובה על עצמך שאתה עשוי להצטרך לוותר עליה היא התפישה שאתה

אני מאמין שמשיכה חד מינית לא יכולה להשתנות בלי בחירה מודעת להפסיק להגדיר את עצמך . זה מי שאתה

התפישה הכי חשובה לגבי אחרים שחייבים להיפטר ממנה היא נקודת המבט הסטראוטיפית , בדרך כלל. כהומוסקסואל

במיוחד , ויות קרובות עם גברים אחרים יכולות מאוד לעזור בתהליכים הללוחבר. על גברים הטרוסקסואלים

עצם האמון הוא כניעה של הגנתיות והוא יכול לפתוח אותך לראות השקפות אחרות בחיים . כשמתחילים לפתח אמון

 .שיכולות לאתגר אותך ולתקן את ההשקפות שלך

וסילופים "( גברים אחריםמאני נעלה "דויקות כמו תפישות חיוביות לא מ)ייתכן ויידרש מאשליות מחשבתיות 

מחשבות טורדניות או . להיחשף ולוותר עליהן"( אני נחות מגברים אחרים"תפישות שליליות לא מדויקות כמו )

ניתן להתמודד בצורה יעילה עם מחשבות טורדניות או אובססיביות על ידי תוכניות . אובססיביות גם תצטרכנה להתמעט

תיקון אשליות וסילופים בדרך כלל דורש עזרת מומחה (. קוגניטיביים)ים לעזרה עצמית כמו דרך טיפולים מחשבתי

 . שיכול לראות את הדברים מנקודת מבט אובייקטיבית

. גנות ולקבל ולהרגיש בצורה מוחלטת את הרגשות שלךהעקרון הכניעה מתחיל בלוותר על ה, בתחום הרגשי

והבנה בשכל ( כותכול להביא לפעימות לב ודחף להכעס י ,מהלדוג)רגשות מביאות תחושות ודחפים פיזיים בגוף 

 (.כעס יכול להביא להכרה בהיקף הפגיעה ,מהלדוג)

בדרכים שלא "( מטען"נקראים בדרך כלל )יכול להיות שתצטרך ללמוד איך להוציא את התחושות והדחפים שלך 

מה שיגרום , בנה החדשה הזאתוייתכן ותצטרך עזרה לחוש את הרגשות שלך ולהפנים את הה. תפגע בעצמך או באחרים

 .לגדילה והרחבה של יכולותיך הרגשיות

הרבה גברים בתהליך ההשתנות גם כן מגלים שהם חייבים להשתחרר רגשית במערכות יחסים עם אנשים אמינים 

 .חשיפת הרגשות שלהם וקבלת אהבה וחיבה, י שחרור מידע לגבי עצמם"ע

, את השליטה על חייך, מתוך רצון, לשחרר –חד של אמונה כניעה יכולה להתרחש במעשה א, בתחום הרוחני

גברים אחרים יכולים להיכנע . ישנם גברים שיכולים לעשות זאת. באדיבות להאמין שמשהו גדול ממך ייכנס לתמונה

בין אם , רוחנית רק קצת בכל פעם ככל שהם מרגישים יותר אמון דרך חוויות מוצלחות עם כוחות שגדולים משלהם

 .לוהים-ה נראה ככוח טבעי או כאהכוח הז

י הרבה "בין אם נעשה בבת אחת או ע. לוהים יוצרת רצון וחשק להיכנע-האהבה שבינם לא, להרבה גברים דתיים

כניעה רוחנית דורשת הכרה שאתה כוח קטן יותר ביקום ושיש איזשהו כוח יותר גדול ממך שרוצה , החלטות קטנות

 .בטובתך

לחפש בתוך עצמך תגובות , שאיפה לעלות מעל איפה שהיית כלומר. יפה להתעלותכניעה רוחנית כוללת גם שא

 .וללכת למקורות גבוהים יותר ממך לצורך הדרכה והשראה, יותר בוגרות

, לדוגמא(. רגשי ורוחני, מחשבתי)היכנעות מהתנהגויות לא בריאות תלויה בהיכנעות בשלושת התחומים אחרים 

כניעה " )אני יכול לשלוט בזה"מינית אתה צריך לוותר על תפישות כמו  אם אתה צריך להשתחרר מהתמכרות

וייתכן וגם תצטרך למסור את (. כניעה רגשית)ייתכן ותצטרך לעבוד על רגשות עמוקות כמו כעס ובושה (. מחשבתית
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השפעה דרמטית האלה יכולות ליצור  היסודייםעבודה וכניעה בעניינים (. כניעה רוחנית)הרצון שלך אל כוח גבוה יותר 

 .על ההתמכרות ועל הכפייתיות

קח בחשבון שההתנהגויות , (נשיות או התנהגות הומואית)טיפוסית -אם אתה חושש לעניין התנהגות לא גברית

 דרךהיא ה( כמתואר לעיל)כניעה רגשית ומחשבתית . הללו יכולים להיות השתקפות של ההערכה העצמית שלך

כניעה מודעת להתנהגויות לא גבריות ואימוץ התנהגויות שתפסת בתור , באותו זמן. לשינויים עמוקים בהערכה עצמית

 .יותר גבריות יכולים לעזור בתהליך הכולל

מצריך כניעה רגשית אבל גם דורש בדרך כלל התערבות התנהגותית לעזור " אורח חיים הסחתי"כניעה מ, לסיום

 .לשנות את הדפוסים האלו

 

 מסקנה
 

ור לך להבין את מכוונים כהדרכה לעז –מילוי צרכים וכניעה , אותנטיות, גבריות –ההשתנות ארבעת העקרונות של 

הרבה גברים נתקעים בתהליך הזה בגלל שהם מזניחים מתוך חוסר מודעות חלקים . חייך ל שינויהמסובך ש התהליך

 .מהותיים ממנו

ה צמיח. סקסואליות ממשיכה ומסתיימתאל עבר גבריות בוגרת והטרו צמיחהאומר ש" השתנות"המושג , עבורי

היא  הגדילהתקווה שלי בפיצול כל תהליך הגדילה לארבעה עקרונות של . צריכה תנאים אופטימליים כד להתקדם

 .ה ואת כל התנאים האופטימליים כדי להשתנותגדיללעודד אותך ליצור את כל תהליכי ה
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