
על ענייני וסת ועיכול למשל(, לעומת הפתיחות היחסית שבה הם 
מדברים על היבטים רגשיים ונפשיים. "נראה שיש בושה בכל מה 
שקשור לגוף שלנו," אומרת כהן, "הגוף הזה שמזיע, מדמם, מפריש. 
אפילו שכל התופעות האלה משותפות לכולנו, כאילו מביש יותר 
להודות שאנחנו מפיקים צואה מאשר להגיד שאנחנו מדוכאים. 
הגוף הקונקרטי מודר המון פעמים מהשיח הטיפולי. הוא גילום 
הבשריות שלנו, החייתיות ומקום מושבם של היצרים והתשוקה. 
אולי בגלל זה אנשים רבים מתקשים להתייחס למיניות שלהם 
בטיפול נפשי. וגם אנחנו המטפלים לא שונים בהקשר הזה. גם 
לנו לא תמיד קל לשוחח עם המטופלים על המיניות שלהם. אנחנו 
חוששים להיות חודרניים, לשאול משהו לא מותאם, ותוהים באיזה 
מילים להשתמש כשנושא המיניות עולה. זה מעניין, כי מיניות היא 
היבט כל כך משמעותי בחיים האנושיים, ובכל זאת עשויה לא לקבל 

כאלה שטוענים שאינטימיות בתוך זוגיות יכולה לסייע לביטוי של 
מיניות עשירה יותר ולביסוס מגרש משחקים מיני, ולעומתם יש 
כאלה שמתייחסים לאינטימיות ולקרבה של זוג כאויב המסתורין 
וכגורם שמכבה את אש התשוקה והחדווה המינית. שתי העמדות 
נכונות, לדעתי, וניתן לשלב ביניהן. הרי בכולנו יש מצבי־עצמי 
שבבסיסם עומדים צרכים שונים. אז יכול להיות שאם זוג מתיר 
לעצמו לתת ביטוי למצבי־עצמי שונים במיניות, כמו מיניות עם 
קרבה בפעם אחת ומיניות שיש בה היבטים של זרות בפעם אחרת, 

אז גם האינטימיות וגם המיניות נתרמות." 
את חושבת שיש הבדל באופי המיניות הזוגית היום לעומת העבר?

"על פניו נראה שכן, גם במיניות אצל זוגות וגם בהיבטים של מיניות 
בהיכרויות. למשל: נראה שבזוגיות של צעירים כיום, במיוחד אלה 
שהקימו משפחה, יש פיחות בתדירות של יחסי מין לעומת מה שהיה 
נהוג דור קודם. אולי זה קשור לזה שכיום יש פעילויות מגוונות 
שאפשר לעשות יחד יותר מאשר בעבר, אולי זה קשור לשינויים 
בצריכת פורנו ודפוסי שימוש בסמים קלים. דבר נוסף הוא שאנשים 
שנמצאים בזוגיות יותר מודעים היום לאופציות של פתיחת היחסים 
ופוליאמוריה, ומדווחים שנמצאים בשיח כלשהו על זה עם בני 
הזוג שלהם, גם אם יישארו בסוף במודל המונוגמי. גם נראה שיש 
יותר שיח מתלבט על הזוגיות, אולי על רקע מגוון האפליקציות 
של ההיכרויות ומה שנראה כמו אינסוף אפשרויות להכיר בני זוג 
מושלמים. הרבה צעירים מוטרדים מה־FOMO ]הפחד להחמיץ — 
Fear of Missing Out; ג"א[, חוששים לפספס חוויות ושבויים 
באשליית הזמינות. בכלל, נראה שבעולם ההיכרויות יש דגש חזק 
על הפנטזיה. צעירים מספרים שקל להם יותר לקיים יחסי מין 
מאשר לצאת לדייט. כאילו הפנייה ליחסי מין עוקפת את המבוכה 

של לנסות להכיר." 
הם מתייחסים לזה כאל בעיה?

"אני לא חושבת שהם רואים בזה בעיה, לפחות הצעירים לא. 
אנשים בשכבת גיל 40 ומעלה רגילים לסגנון היכרויות אחר, ודווקא 
להם נראה שהשינויים בעולם ההיכרויות יוצרים חוויית זרות 
וחוסר אינטימיות. אפשר לחשוב על ההתנהלות של הצעירים 
כהגנתית — פונים לפנטזיה במקום למציאות, פונים למיניות במקום 
לאינטימיות — אבל אולי כדאי לשמור על ראש פתוח ולנסות לראות 
את זה מבעד לעיניהם; אולי מבחינתם המיניות, כפי שהיא באה 

לידי ביטוי בהתכתבויות ובמפגשים היא האינטימיות החדשה." 

אם השתכנעתם שעבודה על אינטימיות קשורה קשר ישיר למיניות 
שלכם ושאינטימיות משמעותה לאפשר לעצמכם להיות פגיעים יותר, 
חשופים יותר, אותנטיים יותר ואמיתיים יותר, זה זמן טוב להתחיל 
לתרגל את התפיסה החדשה הזו. רגע לפני כן הרשו לי לחזור לנקודת 
ההתחלה של הכתבה. כשאנחנו חוששים להיות פגיעים, אומרת ברנה 
בראון בהרצאת הטד המפורסמת שלה, ומנסים להימנע מפגיעה בכל 
מחיר, אנחנו אמנם עשויים לחסוך מעצמנו את הכאב שבפגיעה, אבל 
בדרך אנחנו גם עלולים לאבד את הסיכוי לאהוב ולהיות נאהבים, 
להרגיש חיבור עוצמתי, למצוא את זה שנרצה לחלוק איתו את חיינו, 
גם לאחר שהפרפרים הולכים לעולמם, ובעצם את החיים הרגשיים 
שלנו. ככל שאהבה זוגית ומיניות תופסות נתח נכבד בחייהם של 
רובנו, ההבנה הרחבה והעמוקה יותר היא שחיים רגשיים מלאים 
קשורים גם ליחסים אחרים בחיינו, בראש ובראשונה עם עצמנו, 

לקריירה, ליצירתיות, להגשמה, להורות ובעצם ְלמה לא.

 עדי כהן: הגוף מודר המון פעמים 
 מהשיח הטיפולי. הוא מקום מושבם 

של היצרים והתשוקה. אולי בגלל זה אנשים 
רבים מתקשים להתייחס למיניות שלהם 
 בטיפול נפשי. וגם אנחנו המטפלים לא 

שונים בהקשר הזה

ביטוי, אפילו במרחב שכל כך מעודד אינטימיות, אמון ופתיחות. 
כדי לקדם שיח על מיניות בין אנשי המקצוע אני מעורבת לאחרונה 

ביצירת קבוצה בפייסבוק, מטפלים מדברים מיניות."
כשאת מדברת על מיניות, למה את מתכוונת?

"זו שאלה טובה. הפניתי אותה למטפלים בסדנה שהעברתי באחד 
הכנסים על מיניות. התשובות היו מגוונות מאוד. יש למשל מי 
שמתכוון ליחסי מין, ואחר תופס מיניות כמכלול הביטוי של חיות 
ויצירתיות. מבחינתי, מיניות היא החוויה החיונית של האדם בגופו. 
מושג הליבידו של פרויד יכול אולי קצת לתרום לנו כאן. אבל בפועל, 
בטיפול, אני בעיקר מתעניינת בתפיסה של המטופל לגבי המיניות 

שלו, מה הוא מגדיר כמיניות, ואיך זה בשבילו." 
ואינטימיות?

"אינטימיות ומיניות הן צמד מילים שמתנשק ומתקוטט — תלוי 
את מי את שואלת. אינטימיות להבנתי היא היכולת להיות בקשר 
עם עצמנו ועם אחרים. ככל שהאינטימיות שלנו עם עצמנו רבה 
ועמוקה יותר, סביר להניח שנוכל להרשות לעצמנו 'לגעת' בתכנים 
פנימיים משמעותיים, ולאפשר לעצמנו להכיר ולבטא יותר חלקים 
שקשורים למיניות שלנו. כדאי בעיניי להפריד בין אינטימיות של 
אדם עם עצמו, שלדעתי תמיד תורמת להעשרת המיניות, לבין 
אינטימיות זוגית, שהדעות לגבי תרומתה למיניות חלוקות. יש 

האם ב־36 שאלות ניתן לחולל קרבה בין שני זרים?
ב־1997 ערך הפסיכולוג ארתור ארון )Arthur Aron( יחד עם עמיתיו מחקר שנועד לבדוק, אם באמצעות סדרת שאלות אישיות 
ניתן לחולל אינטימיות בין שני זרים שנפגשים לראשונה. הוא בנה שאלון של 36 שאלות וחילק אותו לשלושה חלקים, כשבכל חלק 
השאלות הולכות ומעמיקות. בבניית השאלון הנחה אותו הרעיון שמצב של פגיעּות עשוי לתרום לקרבה. ארון הציע שבתום סבב 
השאלות יסתכלו בני הזוג זה בעיניו של זה במשך 4—2 דקות. שישה חודשים מיום סיומו של המחקר הוזמן צוות החוקרים לחתונתם 

של שניים מהמשתתפים בו. הפנויים לזוגיות מוזמנים לנסות את זה בבית, בקפה, בבר, בים או בכל מקום שטוב בעיניכם.

לו יכולתם להזמין כל אדם שהוא, את מי הייתם . 1
מזמינים לארוחת ערב?

האם הייתם רוצים להיות מפורסמים? באיזו דרך?. 2
לפני שאתם מצלצלים למישהו, האם אתם . 3

משננים את מה שאתם הולכים לומר? למה? 
מהו יום "מושלם" בעיניכם?. 4
מתי לאחרונה שרתם לעצמכם? למישהו אחר?. 5
אילו יכולתם לחיות עד גיל 90 ולשמור לאורך . 6

60 השנה האחרונות של חייכם על שכל או על 
גוף של בני 30, באיזה מהם הייתם בוחרים? 

אילו כדור בדולח היה יכול לספר לכם את האמת . 1
על עצמכם, על חייכם, על העתיד או על כל דבר 

אחר, מה הייתם רוצים לדעת?
האם יש משהו שאתם חולמים לעשות לאורך . 2

זמן? למה לא עשיתם את זה?
מהו ההישג הגדול ביותר של חייכם?. 3
מה אתם מעריכים יותר מכול בחברּות?. 4
מהו הזיכרון היקר ביותר לליבכם?. 5
מהו הזיכרון הנורא ביותר?. 6
אילו ידעתם שבתוך שנה תמותו פתאום, האם . 7

הצהירו, כל אחד מכם, שלוש הצהרות "שנינו" . 1
אמיתיות; למשל: "שנינו בחדר הזה חשים..." 

השלימו משפט זה: "הלוואי שהיה לי מישהו . 2
שיכולתי לחלוק איתו..." 

אילו ידעתם שתהיו חברים קרובים של בן הזוג . 3
שלכם, איזה פרט חשוב הוא היה צריך לדעת?

ספרו לבני הזוג שלכם מה בהם מוצא חן בעיניכם; . 4
היו ישרים מאוד איתם, ואמרו להם דברים שלא 

הייתם אומרים למישהו שרק עכשיו פגשתם.
שתפו את בני הזוג שלכם ברגע מביך בחייכם.. 5
מתי לאחרונה בכיתם לפני בן אדם אחר? לבדכם?. 6
ספרו לבן הזוג שלכם על משהו שאתם כבר . 7

מחבבים בו.
מה, אם בכלל, רציני מכדי להתבדח עליו?. 8

האם יש לכם איזו תחושת בטן בנוגע לדרך . 7
שתמותו בה? 

מנו שלושה דברים שחייבים להיות משותפים . 8
לכם ולבן הזוג שלכם. 

על מה בחייכם אתם מודים יותר מכול?. 9
אילו יכולתם לשנות משהו בדרך שבה גידלו . 10

אתכם, מה זה היה?
קחו ארבע דקות וספרו לבן הזוג שלכם בפירוט . 11

רב ככל האפשר את סיפור חייכם.
אילו יכולתם להתעורר מחר בבוקר עם איכות . 12

או יכולת מסוימת, מהי הייתה?

הייתם משנים משהו באורח החיים הנוכחי 
שלכם? למה?

מהי חברות בעיניכם?. 8
אילו תפקידים ממלאות בחייכם אהבה וחיבה?. 9

ספרו זה לזה לסירוגין על תכונות חיוביות . 10
בעיניכם אצל בן הזוג; סך הכול חמש תכונות.

כמה קרובה וחמה המשפחה שלכם? האם אתם . 11
חשים שילדותכם הייתה מאושרת מזו של רוב 

האנשים?
מה אתם חשים בנוגע ליחסיכם עם אימא שלכם?. 12

אילו מתתם הערב בלי שתהיה לכם הזדמנות . 9
לדבר עם אף אחד, על מה הייתם מצטערים הכי 
הרבה שלא סיפרתם למישהו? למה לא סיפרתם 

לו עדיין? 
הבית שלכם, על כל רכושכם, עולה באש. אחרי . 10

שהצלתם את אהוביכם ואת חיות המחמד, יש 
לכם זמן להציל בבטחה עוד פריט אחד. מהו 

יהיה? למה?
מכל בני המשפחה שלכם מותו של מי יכאיב לכם . 11

הכי הרבה? למה?
ספרו על בעיה אישית, ושאלו את בן הזוג שלכם . 12

איך היה פותר אותה. מלבד זאת בקשו ממנו 
לשקף לכם איך נראה שאתם מרגישים בנוגע 

לבעיה שבחרתם.

סדרה
#1

סדרה
#2

סדרה
#3

35 אינטימי  ⁄  נובמבר 2019חיים אחרים34


