


Cinsellik, genel olarak, cinsiyet, cinsel kimlikler, cinsel zevk ve yakınlık aynı zamanda
da üremeyi ifade eder. İ çsel, kişilerarası ve sistemik faktörlerden etkilenir doğal ve
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
Bir çift açısından cinsellik, iki taraf açısından cinselliğin deneyimini ve ifadesini
etkileyen içsel tepkileri ve ilişkisel bileşenleri kapsar. Bu doğal ihtiyacı çiftler tüm
hayatları boyunca sürdürürler. Beden ve ruh olarak genel iyilik halimizin vazgeçilmez
bir parçası olan cinsel duygular, fanteziler ve arzular doğaldır ve bütün yaşamımız
boyunca da var olacaktır. Bunun sonucu olarak cinsellik evliliklerin önemli
unsurlarından biridir.
Cinsellik tartışmasız romantik ilişkileri duygusal açıdan önemli diğer bağlardan ayıran
en önemli özelliktir ve eş olmanın her aşamasında çeşitli ve kritik işlevlere hizmet
eder. 



Bu sorunun herkes için tek bir cevabı yoktur. Herkes
farklıdır ve bazıları için önemli olan, diğerleri için hiç
önemli olmayabilir. Nihayetinde kişisel
inançlarınıza, fiziksel arzularınıza ve ilişkinizin
doğasına bağlıdır. Birçok insan, partnerleriyle
cinsellik yaşamadan mutlu, doyurucu, sağlıklı
romantik ilişkiler kurabilir. Bu durum, ilişkinin
sağlıksız olacağı anlamına gelmez ve kesinlikle
partnerinizin sizi sevmediğinin veya değer
vermediğinin bir işareti değildir.



Bazıları için ise cinsellik çok önemli olabilir. Hatta
romantik ilişkilerin önemli bir parçasıdır. Birçok insan,
romantik partneriyle cinsel bir bağ kurmak ister.

Cinsiyetle ilgili duygularımızda ve cinsel çekicilik
kapasitemizde çok çeşitlilik olduğu için, hepimizin
cinselliğe karşı farklı yaklaşımları var olabilir ama
önemli olan hiçbir yaklaşımın yanlış olmadığını
bilmektir.



Partnerinizle bağ kurmak için bir fırsat
olabilir.

Partnerinize sevgi ve şefkat göstermek için
bir fırsat olabilir.

Sık sık cinsellik yaşıyor iseniz, ilişkinizde
kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz.

Sadece sizin için zevkli ve eğlenceli olabilir.

Hamile kalmaya çalışıyor olabilirsiniz.



Evlilikte cinsellik önemlidir, çünkü birbirini seven çiftler doğal
olarak birbirine karşı bir cinsel çekim hissederler. Bu kanıtlanmış
bir sonuçtur. Cinsel olarak bilgisizlik, cinsellik ile ilgili sahip olunan
yanlış tabular, çiftlerin kendi bedenini yeterince tanımaması,
kendini cinsel anlamda doğru bir şekilde ifade edememe, vb.
nedenler çiftler arasında uyumsuzluk aynı zamanda iletişim sorunu
yaratabilir. Cinselliğin çiftler arasındaki rolü çok önemlidir ama
bunu çok fazla abartıp yaşamın tek anlamı yapmamak kadar
tamamen sıfırlamamakta önemlidir. Çünkü sağlıklı ve mutlu bir
ilişkinin temelinde cinsellik, cinselliğin temelinde ise sağlıklı ve
mutlu bir ilişki yatar.



DUYGUSAL Fİ Zİ KSEL



Özgüveninizi artırabilir.
Kendi bedeninizle zevk aracılığı ile bir şekilde bağlantı
kurmanıza yardımcı olabilir.
Partnerinizle bağ kurmanıza yardımcı olabilir ve ona
sevgi, ilgiyi ifade etmenin bir yolu olabilir.
Stresi azaltabilir.



2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre daha sık cinsellik
yaşayan insanların, daha güçlü bağışıklık sistemine sahip
olduklarını göstermiştir.
2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre cinsellik sırasında
şaşırtıcı derecede kalori yakıldığı ve iyi bir egzersiz yapmakla eş
değer olduğu gösterilmiştir.
Düzenli cinsellik yaşamanın kalp sağlığını iyileştirdiği 2010
yılında yapılan bir çalışma ile gösterilmiş olup düzenli cinsellik
yaşamanın kalp hastalığına yakalanma riskini azalttığı
kanıtlanmıştır.



NOT: Bu faydalar, cinsellik yaşamak istemeyen kişilerin
kesinlikle fiziksel olarak hasta olacağı veya duygusal olarak

mücadele edeceği anlamına gelmez .Bu sadece cinselliği
yaşayan kişilerin başka alanlarda da gelişme görebileceği
anlamına gelir. Bu faydalar, cinselliği istemeyen insanları

cinsel ilişkiye girmeleri için suçlamak için kullanılmamalıdır.



Bir kişinin bir ilişkide cinselliğin gerekli olduğunu
düşündüğü ve diğer kişinin bunu yaşamak istemediği bir
durumla başa çıkmak zor olabilir. Benzer şekilde, bir
kişinin yüksek libidosu varken diğer kişinin düşük
libidosu varsa zor olabilir. Aynı zamanda libidonun
yüksek olmasına rağmen cinsellik sorunları yaşıyor
olmakta uyumu bozabilir. Ancak yönetilmesi ya çözüm
bulunması imkansız değildir. Çiftler arasındaki iletişim
son derece yardımcı olabilir.



Evliliklerde çiftler arasında karşılaşılan en önemli
sorunlar arasında cinsel sorunlar yer almaktadır.
Çiftlerin birinde ya da her ikisinde görülen herhangi bir
cinsel işlev bozukluğu çiftler arasında iletişim
bozukluklarına, çatışmalara, aldatmaya hatta
boşanmaya kadar giden sorunlara yol açabilmektedir.
Sebepler bireye özgü olsa da genellikle cinsel açıdan
ailevi baskı altında yetişmiş kişilerde cinsel problemler
kaçınılmazdır. Cinsellikle ilgili yanlış bilgilendirilmeler,
yaşanmış kötü tecrübeler de cinsel sorunlara yol
açabilir.



Vajinismus Erken boşalma

Erektil disfonksiyon
(ereksiyon problemi)

Disparoni

Cinsel isteksizlik



Cinsel işlev bozuklukları tedavi edilmediği taktirde kişisel ilişkilere zarar veren, cinsel
deneyimlerden keyif almayı engelleyen ve uzun vadede çiftler arasındaki ilişkiye zarar
veren bir durumdur. Danışmanlık desteği burada en önemli noktalardan biridir.
Fizyolojik bir alt yapı yok ise altta yatan problemler tespit edilip, çözülmeye
başladığında, cinsel isteğiniz doğal olarak geri gelecektir. Cinsellik sizin için daha doğal
bir hal alana kadar bir süre bu konu üzerine yoğunlaşmanız gerekebilir. Çok büyük
problemler söz konusu olduğunda profesyonel danışmanlık desteği almak daha faydalı
olabilir. Bunun için cinsel terapi almak büyük ölçüde çiftler arasındaki probleme fayda
sağlayacaktır. Aynı zamanda Kalp Merkezli Hipnoterapi, EMDR gibi yöntemler de bu
konuda çözüm sağlamanıza destek olacaktır.



Stresli olaylar ve stresli yaşam tarzları cinsel dürtülerinizi
azaltabilir.
Tartışmalar ve güven eksikliği libidonun düşmesine neden
olabilir.
Menopoz, hamilelik ve diğer olaylar hormonal değişikliklere
neden olur ve bu da libidonuzu etkileyebilir.
Birçok ilaç libidodaki değişiklikleri bir yan etki olarak listeler. Her
zamankinden farklı bir ilaç kullandığınızda bu durum ile
karşılaşıyor iseniz doktorunuza danışabilirsiniz.
Travmatik deneyimler psikolojik strese neden olur ve bu da libido
ile ilgili zorluklara yol açabilir.

Düşük libido için bazı olası nedenler şunlardır:



Önemli olan, ne olursa olsun ihtiyaçlarınızı
ve arzularınızı anlayan bir eş bulmanızdır.
Her romantik ve cinsel ilişki için açık
iletişim şarttır.

Son zamanlarda bu konuda isteksizim.
Sebebinin ……. olduğunu düşünüyorum.
Eskisi gibi bu konuda zevk almıyorum
değiştirmemiz gereken bir şeyler olabilir mi?
Sen nasıl hissediyorsun?

Samimi bir itirafın yani açık iletişimin her alanda
olduğu gibi cinsellikte de önemli olduğunu
unutmayın.



Bazen iletişim sorunları sebebi ile
konuşmak bize zor gelebilir ya da bu
konuda çekiniyor olabiliriz.Profesyonel
destek almak çok önemli olacaktır.

Cinsel yaşamınız belirli bir sebepten ötürü durmuş
gibi görünebilir. Bazen uzak romantik bir hafta sonu
geçirmek, yeni bir pozisyon denemek ya da yeni
oyuncaklar kullanarak libidonun güçlenmesini
sağlayabilirsiniz. 

Cinsel sağlık sorunları yaşıyor iseniz
destek almanız önemlidir.










