
 

 

 התגברות על פורנוגרפיה הומוסקסואלית

 זיהוי שלושת הצרכים היסודיים

 Ph.D ,סיוף ניקולג'וז

 ,כך הגיעו לממדים של מגיפהכתוצאה מ אליה ההתמכרותופורנוגרפיה ה של נגישותה הרבה

פורנוגרפיה בעלי משיכה לבני אותו המין התקשורת ממשיכה להתעלם. בעבור גברים אך 

סכלות שהיא ובשל התשוקות הטבעיות אך מת כפולה ומכופלתבעיה  היאהומוסקסואלית 

 .תצגיימ

התברר לי שרבים מהם הומוסקסואלית,  במהלך עבודתי עם גברים בעלי נטייה מינית

, ת גוף( קנא1רגשיים: ) 1שלושה דחפים  נמשכים לפורנוגרפיה מכיוון שהיא ממלאת לכאורה

 .פתוח וכןצורך בשיתוף ( 3( גישה אסרטיבית, )2)

נעוץ בשלושת הדחפים המשיכה שלו לפורנו שורש הקליינט מסכים ש לאחר שהרהר בכך אם

 משיכים לעבוד עליהם. אם לא, אנו ניגשים לנושא מכיוון אחר.מ ואזי אנ שפרטתי קודם,

למצוא מענה  עשויים, ונראה כיצד הם למעלהנסקור כל אחד מהצרכים הרגשיים שצוינו הבה 

 בפורנוגרפיה הומוסקסואלית.

 ףגו תקנא

. אנשהמו ימוישל הדזה הוא התשוקה לגוף כמו שאפשר לזהות בדרך כלל הצורך הראשון 

תכונות . לוקה בהן בחסר לרוב כי הוא מרגיש קליינטהש ותגברי תכונותלשחקן הפורנו יש 

הנפוצות מביניהן, שלעתים , אבל עשויות להשתנות מקליינט אחד למשנהולו א גבריות

, שיער גוף, מבנה גדול, שריריותהן  קרובות הקליינט מתבייש כי לתחושתו הן פגומות אצלו,

 .פין גדול  -גברי והדימוי הארכיטיפי ה

 גישה אסרטיבית

חוסר העכבות ל, המופגנת מראה הגוף, הקליינט נמשך לישירותעל המשיכה לנוסף 

, שלהםרוב הקליינטים בחייהם ל מיומנויות החסרותבדיוק ההן  אלה ולתוקפנות הבולטת.

 עם גברים אחרים. המיני שיש להם האופי העצורים ובעליבמיוחד בשל היחסים 
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דחף, לפי הגדרתו של זיגמונד פרויד, הוא צורך ביולוגי של האדם שיש צורך לספקו, וכאשר אינו מסופק נוצר  

 מצב של מתח שלילי.



 

 

 שיתוף חסר מגננות

בכך שהיא מציעה  המשיכה שלו לפורנו סיבת לזהות עשויקליינט בהמשך ההתחקות ה

עם גבר אחר. פעילות מינית בין שני גברים מציעה פנטזיה של שיתוף  כן וחסר מגננותשיתוף 

 וביחסי כאבעד ואשליה של אישור וקבלה הדדית עמוקה, אשר חסרים  חסר מעצורים רגשי

 עם גברים.

 מציאות במקום דמיון

מבקש מתחיל להבין שהוא  הואכאשר  פוחתתבפורנו הומוסקסואלי  ו של הקליינטהתעניינות

אך . הללו באמצעות הפנטזיה ותקוות השווא ולגיטימיים בריאים ,צרכים טבעיים למלא

אינו מציע דבר מלבד הקלה  ,לכאורה "הבטוח רגשית" ,הפורנו ההומוסקסואלי מתברר כי

הקליינט לוותר על התרפיסט יעודד את . הניכור מגברים אחריםמרגעית מהבדידות ו

זמני " טחוןיב"מציעה לו  פורנוגרפיההעוד ב. חברות אמתית תמורתהזו  שקריתהאינטימיות ה

  .לרגע קטרק  היא מספקת, גברים אחרים מביישת מצדיה ידחמ חששמה

-( חקירה1הן: ) קליינטפויטיות לגילוי הצרכים הלא מודעים של השלוש הטכניקות התרא

)עיבוד מחדש והקהיה שיטתית באמצעות תנועות  EMDR( 3) גופנית( עבודה 2תשאול )

, ככלל, אבל ןלשלב ביניה עשוישל כל טכניקה תלויה בקליינט. התרפיסט  ה. יעילותעיניים(

יעילה  EMDR-ו יעילה יותר מחקירה ותשאול בלבד, חקירה ותשאול,יחד עם  גופניתעבודה 

 פיתוח התכווננות עצמית ואינה מערבת מגע(.ב כרוכה 2. )עבודה גופניתמעבודה גופניתיותר 

של צרכים לא  דמיונית ההשלככאשר קליינט בעל מוטיבציה מכיר בכך שהפורנו אינו אלא 

את  ציינתמ תושאל ".רכים הללו?למלא את הצ יכולאיך אני  ,ובכן": הכרחי שישאלממומשים, 

מהפורנו ההומוסקסואלי,  התנתקותהשלב השני של התרפיה הרפראטיבית ואת תהליך ה

את  תמיד מההומוסקסואליות עצמה. העיסוק בפורנו גברי מייצגההתנתקות  ,יותר אף וחשוב

 ובירור מעמיקמתגלה בשלושת ההיבטים הללו, ההנחיתות הגברית של הקליינט תחושת 

חברות גברית  העדרתמיד מעלה אותו המין בני משיכה מינית לקליינט בעל חייו של ב

 אמתית.

גרמו  גברים ילדות של בושה שזיכרונות לעתים קרובות צפים במהלך התהליך התרפויטי 

 .הקליינט את סוג הגברים המאיימים עלשחקני הפורנו מייצגים  ,בסופו של דבר .יםידומיננט

בגברים שהפחידו אותו בעבר או  שבאמצעות הפורנו הוא יכול לשלוט הקליינט מגיע להבנה
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הגופניות עבודה גופנית אינה כרוכה במגע או בתרגילים פיזיים, אלא מנחה את הקליינט להתמקד בתחושות  

 שהוא חווה במהלך תהליך התרפיה בשיחות ולתאר אותן.



 

 

דמיוני ולהרגיש קבלה  להשתתף במשחק. באמצעות הפורנו הוא יכול להניח להם לשלוט עליו

 מהסוג שהשפיל ודחה אותו.גברים  מצדמדומה 

ת כיצד הוא משליך על הפורנו את צרכיו הלא ממומשים וכאשר הוא ממלא א מביןכשהקליינט 

מידת השליטה של דימויי הפורנו עליו הולכת הצרכים הללו בחברות אמתית בין גברים, 

לא זו בלבד ש מצואיכולים בסופו של דבר ל קליינטים. דוחות קליניים מגלים לנו שופוחתת

שהם אף דוחים אותם כפי , אלא םאות יםמעורר םואינ םאות יםמעניינ נםאלה אי ימוייםדש

 .סקסואלייםשהם דוחים גברים הטרו
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