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ED

PE

PA

DSM-5’E GÖRE ED
 En az 6 ay süreli olarak
 Cinsel ilişkilerin tümünde veya neredeyse tümünde

 Cinsel etkinlik sonuçlanana kadar sertleşmeyi

sağlayamama ve sürdürememe veya yetersiz
sertleşmenin olmasıdır.

TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ
 40 yaş üzerinde % 69.2 oranında
 Etiyolojik nedenler organik, psikojenik ve mikst tip

olmak üzere üçe ayrılmakta
 Organik bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan ED
genellikle kişide performans anksiyetesine yol açar

EREKSİYONUN EVRELERİ
Masters ve Johnson;
 1. Uyarılma evresi
 2. Plato evresi
 3. Orgazm evresi
 4. Çözülme evresi
Kaplan;
 1. Cinsel istek evresi
 2. Uyarılma evresi
 3. Orgazm evresi

ED’NİN TÜM NEDENLERİ


















Cinsel geçmiş
Ed ile ilişkili psk hastalıklar (depresyon, anksiete, panik hastalık, dikkat ekikliği, bipolar bozukluk,
otizm ve ilaçları)
Organik patolojiler (Diyabet, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, multipl skleroz, yüksek tansiyon,
ateroskleroz, kronik alkolizm, nörolojik hastalık ve vasküler hastalık gibi hastalıklar V.S.). Organik
bir zeminde başarısız girişimler er geç psk ed doğuracaktır.
Performans anksietesi
Cinsel travma geçmişi
Geçmişte verilen olumsuz cinsel mesajlar, mitler (ananevi, dinsel)
Suçluluk duygusuna neden olan cinsel tercihler
Yetersiz cinsel bilgi
Cinsel uyaranları farketmede yetersizlik
Cinsel uyaranlara cevap vermede yetersizlik
Cinsel kimlik karmaşası
Parafili
Gerçek dışı beklentiler
Erken boşalma
Geç boşalma
TMS
Bağlılık sorunları

ED’NİN TÜM NEDENLERİ
 İlişkinin derinleşmesi

Birlikte hareket etmek

Nişanlanmak

Evlenmek





Çocuk sahibi olmak
İlişki çatışmaları (öfke)
Yakınlık korkusu ve kaçınma davranışı (özerkliğin kaybı
ve/veya reddedilme korkusu)
Sex dışı problemler (çocuklarla olan problemler, finansal
problemler)
Partnerin sexuel disfonksiyonu

ORGANİK ED
















Diabetes mellitus
Hipertansiyon
Hiperlipidemi
Metabolik sendrom
Kalp-damar hastalıkları
Epilepsi
Multipl skleroz
Parkinson hastalığı
Hiperprolaktinemi
Hipo-hipertiroidi
Hipogonadizm
Epilepsi
Kronik-malign hastalıklar
İlaç kullanımı
Alkol-madde kullanımı

PSİKOJENİK ED
 Performans anksiyetesi
 Olumsuz bilişsel inanışlar
 Kişilik bozuklukları (obsesif, narsisistik, bağımlı, vb)
 Depresyon
 Anksiyete bozuklukları
 Psikotik bozukluklar

PSİKOJENİK ED’NİN OLUŞUM
NEDENLERİ
 Hazırlayan nedenler
 Tetikleyen nedenler
 Sürdürücü nedenler (EN SIK KARŞILAŞILAN

PERFORMANS ANKSİYETESİ)

PREMATUR EJEKULASYON
 Çok az bir cinsel uyarıyla bile kişinin istemesinden

daha önce boşalması, diğer bir deyişle boşalmasını
denetleyememesi, ya da istediği kadar
erteleyememesidir.
 Kişinin boşalma refleksi üzerinde istemli denetiminin
bulunmaması, henüz öğrenilememiş olmasıdır.

PREMATUR EJEKULASYON
 Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda kesitsel olarak

dünyada %20 ila %30 oranında sıklık gösterdiği
bildirilmektedir (Montorsi 2005).
 Türkiye’de yapılan bir çalışmada ise prematüre
ejakülasyon prevelansı %36.5 bulunurken başka bir
çalışmada ise %25.7 olarak bulunmuştur (Balcı ve ark.
2009, Tekdoğan ve ark. 2003)

PREMATUR EJEKULASYON
 Masters ve Johnson (1970) ise bunu süre ile değil

erkeğin ilişkilerinin en az yarısında partnerini tatmin
edemeyecek şekilde boşalma üzerinde kontrolü
olmaması seklinde tanımlamaktadır.
 Özellikle eşin tepkilerini göz önüne alan bu tanım
Kaplan (1989) tarafından gerçekçi olmadığı ve çifte
fayda sağlamadığı yönünden eleştirilmiş, hatta bir
cinsel mit olarak görülmüştür.

ED VE PE
 En yaygın görülen erkek cinsel işlev bozukluklarıdır.
 ED’li erkeklerin %23-30’u PE’den yakınmaktadır.
 Erkeklerin %8-13’ünde ED görüldüğünü göz önüne

aldığımızda; tüm erkek popülasyonunun yaklaşık % 23’ünde hem ED hem de PE olabileceğini öngörmek
mümkündür.

ED’DE TANIMLANMIŞ OLAN 8 TİP BİLİŞSEL
ÇARPITMANIN PE’YE UYARLANMASI ALTHOF
(2009)
 Ya hep ya hiç şeklinde düşünme (erken boşaldığım için

bir hiçim)
 Aşırı genelleme (dün erken boşaldıysam bu gece de
erken boşalırım)
 Olumluyu yok sayma (eşim ilişkimizin iyi olduğunu
söylüyor çünkü beni üzmek istemiyor)
 Zihin okuma (sormama gerek yok onun dün gece ne
hissettiğini biliyorum)

ED’DE TANIMLANMIŞ OLAN 8 TİP BİLİŞSEL
ÇARPITMANIN PE’YE UYARLANMASI ALTHOF
(2009)
 Falcılık (işlerin bu gece kötü gideceğini biliyorum)
 Duygusal çıkarsama (bir erkek bir şey hissediyor ise bu

doğrudur)
 Koşulsuz zorunluluklar (-meli, -malı ifadelerinin
erkeğin bilişsel süreçlerini işgal etmesi)
 Felaketleştirme (bu gece başarısız olacak ve kız
arkadaşım beni terk edecek)

PERFORMANS ANKSİYETESİ
 Performans anksiyetesi organik bir ED’ nin devamında

gelişebileceği gibi tek başına da ED’ ye neden
olabilmektedir.
 Diğer tüm hastalıklar bir fizyopatolojik mekanizma
üzerinden ereksiyona etki etmektedir. Ancak
performans anksiyetesi ise gerçekte olmayıp gelecek
kaygısı nedeniyle oluşan duyguların kontrol
edilememesidir.

PERFORMANS ANKSİYETESİ
 Her yaş ve her yetenek grubundan insanı etkileyen önemli

bir kaygı problemidir.
 Bireyin bir başkasının önünde bir performans sergilemesi
durumunda ortaya çıkan performans kaygısı çok farklı
alanlarda görülebilmektedir.
 Matematik (Aschcraft ve Faust, 1994), toplum önünde
konuşma (Meritt, Richards ve Davis, 2001), spor (Hanton,
Mellalieu ve Hall, 2002), sanatsal dans (Tamborrino, 2001)
ve müzik (Brotons, 1994; Brugues, 2011; Kenny, Driscoll ve
Ackermann, 2012; Levy, Castille ve Farley, 2011; Powell,
2004; Steptoe, ve Fidler, 1987)

Müzik Performans Kaygısı (MPK)
 En sık araştırılan değişkenlerden birinin mükemmeliyetçilik

olduğu görülmektedir (Kenny, Davis ve Oates, 2004). Literatürde
performansa yönelik yüksek standartların ve mükemmeliyetçi
tutumların performans kaygısıyla ilişkili olduğuna dair çok
sayıda araştırma bulunmaktadır.
 Mor, Day, Flett ve Hewitt’in (1995) 49 klasik müzik sanatçısıyla
yaptıkları çalışmanın bulguları yüksek düzeyde bireysel ve sosyal
standartlara sahip müzisyenlerin bu düzeyde mükemmeliyetçi
standartlara sahip olmayanlardan daha yüksek kaygı
yaşadıklarını göstermektedir.
 Yöndem (2007) tarafından Türkiye’de yapılan bir çalışmada da
müzik eğitimi gören ve yüksek mükemmeliyetçi tutuma sahip
katılımcıların daha yüksek performans kaygısı yaşadıkları
bulunmuştur

PERFORMANS KAYGISI İLE ED
ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?
 Performans kaygısı ve ED çeşitli yollarla bağlanabilir. Cinsel

ilişkide bulunma veya bir eşi memnun etme konusundaki
stres ve endişe, hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel
işlev bozukluğuna neden olabilir.
 Bu kişisel cinsel beklentiler karşılanmadığında, değersiz ya
da yetersiz hissedilebilir sarmalına yol açabilir.
 Erkeklerde, bu yetersizlik duygusu ve düşük benlik saygısı,
ED gibi fiziksel semptomlara dönüşebilir.
 Araştırma, bir erkeğin zihin durumu ile cinsel olarak
gerçekleştirme becerisi arasında açık bir bağlantı olduğunu
not eder.

PERFORMANS KAYGISININ
NEDENLERİ
 Performans kaygısı, tipik olarak, kişinin cinsel aktivite

sırasında iyi performans göstermesi ile ilgili olumsuz
düşüncelerden kaynaklanır. Bu, cinsel yetersizlik
duygularını veya bir eşi memnun edememeyi içerebilir.
 Bu duygular beden imajından, penis büyüklüğünden ya da
erkeklik ya da erkeğin rolüne ilişkin algılar tarafından
etkilenebilir. Kişinin hayatı hakkında daha genelleşmiş
olumsuz düşünceler de performans kaygısına katkıda
bulunabilir.
 İşyerinde, ailede ya da parayla stresle baş etmek, bir erkeğin
zihinsel durumunu da etkileyebilir ve performans kaygısına
katkıda bulunabilir.

PA VE ED’NİN BELİRTİLERİ
 Performans kaygısı herkesi farklı şekilde etkiler, çünkü

herkes farklı şekillerde strese ve kaygıya tepki verir.
Vücutta bu, erken boşalma, orgazm yetersizliği veya
cinsiyete ilgi kaybı gibi çeşitli semptomlara neden
olabilir.
 ED'nin fiziksel semptomları arasında ereksiyon
almakta ya da tutmakta güçlük vardır ve aynı zamanda
cinsel istek kaybına da yol açabilir.

Amerikan Psikiyatri Birliği Kaygı
Bozuklukları Sınıflaması












Genel tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu
Maddeye bağlı anksiyete bozukluğu
Panik bozukluk(agorafobili,agorafobisiz)
Yaygın anksiyete bozukluğu
Obsesif-kompulsif bozukluk
Sosyal fobi
Özgül fobi
Akut stres bozukluğu
Posttravmatik stres bozukluğu
Karışık anksiyete depresif bozukluk
Başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu

DSM Kaygı Bozuklukları Sınıflaması












Ayrılma kaygısı bozukluğu
Seçici konuşmazlık (mutizm)
Özgül fobi
Toplumsal kaygı bozukluğu(sosyal fobi)
Panik bozukluğu
Agorafobi
Yaygın kaygı (anksiyete) bozukluğu
Maddenin ilacın yol açtığı kaygı bozukluğu
Başka bir sağlık durumuna bağlı kaygı bozukluğu
Tanımlanmış diğer bir kaygı bozukluğu
Tanımlanmamış kaygı bozukluğu

ÖZGÜL FOBİ
 A-Özgül bir nesne ya da durumla ilgili olarak belirgin bir korku ya da









kaygı duyma(ör uçağa binme,hayvanlar,iğne yapılması,kan görme)
B-Fobi kaynağı nesne ya da durum,neredeyse her zaman,doğrudan
korku ya da kaygı doğurur.
C-Fobi kaynağı nesne ya da durumdan etkin bir biçimde kaçınılır ya da
yoğun bir korku ya da kaygı ile buna katlanılır.
D-Duyulan korku ya da kaygı,özgül nesne ya da durumun yarattığı
gerçek tehlikeye göre ve toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.
E-Korku,kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur.
F-korku,kaygı ya da kaçınma, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da
toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında
işlevsellikte düşmeye neden olur.
G-…. Başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle açıklanamaz.
H- Fobi kaynağı uyarana göre kodlanır: hayvan,doğal çevre
(yükseklik,fırtına), kan-iğne yaralanma, durumsal (uçak,asansör..)

SOSYAL FOBİ
 A- Kişinin, başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal
durumda belirgin bir korku ya da kaygı duyması. (karşılıklı konuşma,tanımadık
insanlarla karşılaşma, yemek yerken gözlenme, herkesin önünde bir konuşma yapma
gibi..)
 B- Kişi, olumsuz olarak değerlendirilecek bir biçimde davranmaktan ya da kaygı
duyduğuna ilişkin belirti göstermekten korkar. (küçük düşeceği ya da utanç duyacağı bir
biçimde, başkalarınca dışlanacağı ya da başkalarının kırılmasına yol açacak bir biçimde)

 C- Söz konusu toplumsal durumlar,neredeyse her zaman,korku ya da kaygı doğurur.
 D- Söz konusu toplumsal durumdan kaçınılır ya da yoğun bir korku ya da kaygı ile buna
katlanılır.
 E- Duyulan korku ya da kaygı, söz konusu toplumsal ortamda çekinilecek duruma göre ve
toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.
 F- Korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur,altı ay ya da daha uzun sürer.
 G- Korku, kaygı ya da kaçınma, klinik açıdan belirgin sıkıntıya ya da toplumsal,işle ilgili
alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
 H- Korku, kaygı ya da kaçınma madde etkisine, panik bozukluğa, beden algısı
bozukluğuna ya otizm açılımında bir bozukluğa ya organik bir hastalığa örn parkinson,
yanık gibi bir nedenden kaynaklanan biçimsel bozukluğa bağlanamaz.

PANİK BOZUKLUK
A- Yineleyen beklenmedik panik atakları.Bir panik atağı dakikalar içinde doruğa ulaşan ve o
sırada aşağıdaki belirtilerden dördünün ya da daha çoğunun ortaya çıktığı,birden yoğun
bir korku ya da yoğun bir içsel sıkıntının bastırdığı durumdur:
 çarpıntı,kalbin küt küt atması ya da kalp hızının atması
 terleme
 titreme ya da sarsılma
 soluğun tıkandığı duyumu
 uyuşmalar(duyumsuzluk ya da karıncalanma duyumları)
 denetimini yitirme ya da çıldırma korkusu
B- Ataklardan en az birinden sonra,aşağıdakilerden biri ya da her ikisi de bir ay ya da daha
uzun sürer:
 -Başka panik ataklarının olacağı ya da bunların olası sonuçlarıyla ilgili olarak bir kaygı
duyma ya da tasalanma
 -Ataklarla ilgili olarak,uyum bozukluğuyla giden davranış değişiklikleri gösterme
C- Bu bozukluk madde kötüye kullanımı ya da başka bir sağlık durumunun (hipertiroidikalp hast..) fizyoloji ile ilgili etkilerine bağlanamaz.
D-Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla açıklanamaz

PA VE ED İLE NASIL BAŞA
ÇIKILIR?

DÖNGÜDEN KAÇININ
 Birçok erkek performans kaygısının döngüsüne girebilir. Zaman zaman hayal
kırıklığı yaratan bir cinsel deneyime sahip olmak tamamen normaldir ve zaman
zaman ED'nin semptomları genellikle endişe verici bir neden değildir.
 Bununla birlikte, performans kaygısı olan erkekler bu olay üzerinde durabilir
veya bir başarısızlık olarak düşünebilir. Bu, gelecekte cinsel aktivite konusunda
endişeli olmalarına yol açabilir ve bu kaygı ED'nin devam etmesine neden
olabilir.
 Bunun yerine, erkeklerin cinsel başarısızlık olarak algıladıklarının tamamen

normal bir olay olduğunu anlamaları önemlidir.
 Olumsuz sonuca odaklanmak yerine, ED'nin semptomlarını hangi stres etkeni
veya endişeyi etkilediğini belirlemek yardımcı olabilir. Nedeni, iş başında
yaklaşan bir proje veya bir aile gezisi planlaması gibi basit olabilir.
 Odağı, semptomlar yerine nedene kaydırmak, bir kişinin her zaman, özellikle
stresin arttığı zamanlarda, iyi performans gösterme baskısını azaltmasına
yardımcı olabilir.

DUYULAR ÜZERİNDE
ODAKLANMAK
 Performans kaygısı olan çoğu erkek, algılanan cinsel

başarısızlıklarını düzenli olarak yeniden yaşamaktadır. Cinsel
partnerinin ne düşündüğünü veya cinsel aktivite sırasında nasıl
algılandıklarını sürekli olarak aklından geçirerek
endişelenebilirler. Bununla başa çıkacak bir ipucu, zihni duyular
üzerinde odaklamaktır.
 Cinsel etkinlik sırasında, bir insanın olayı analiz etmekten ziyade
duyusal deneyime odaklanmasına yardımcı olabilir.
 Ellerin ne hissettiğine veya gözlerin neler göreceğine
odaklanmak, bir erkeğin performans hakkında endişeli
düşünceleri engellemesine yardımcı olabilir. Kokulu mumları
veya romantik müziği kullanmak, duyusal deneyime katkıda
bulunabilir ve bir erkeğin kaygısını azaltmaya hizmet edebilir.

EGZERSİZ
 Araştırmalar, az ya da hiç fiziksel egzersiz

yapmamanın, ED semptomlarıyla bağlantılı olduğunu
belirtmiştir. Haftada birkaç kez 20 ila 30 dakikalık bir
egzersiz rutini de stres seviyelerini azaltabilir.
 Genel egzersize ek olarak, spesifik egzersizler de
semptomlara yardımcı olabilir. Kegel egzersizleri gibi
pelvik egzersizler, ereksiyon sırasında penise kan
pompalamaktan sorumlu kasın güçlendirilmesine
yardımcı olabilir. Bir erkek idrar akışını durdurmak
için kullanılan kasları kenetleyerek bir Kegel egzersiz
yapabilir.

PA’NIN PAYLAŞIMI
 Bir erkeğin performans kaygıları hakkında herhangi

bir partnere açılması yardımcı olabilir. Bu stresi
azaltabilir ve partneri, kaygılarını gidermek için çözüm
bulmasına yardımcı olabilir.

ED TEDAVİSİNDE HANGİ MEYVE?
 Muz

 Kivi
 Ananas
 Karpuz

 Şeftali
 Yeşil Elma

NEDEN KARPUZ ED’YE YARDIMCI
OLABİLİR?
 Karpuz, doğal bir citrulline kaynağıdır. Sitrulin, daha iyi







ereksiyonları destekleyebilen bir amino asittir.
Viagra, penise kan akışını artırarak çalışır ve bir erkeğin uyandığı
zaman daha kolay bir ereksiyon elde etmesini sağlar. Citrulline
aynı şeyi yapabilir, ancak Viagra'ya farklı bir şekilde çalışır.
Ön araştırmalar, vücudun sitrülini arginin adı verilen başka bir
amino aside dönüştürebileceğini ileri sürmektedir. Arginin nitrik
okside dönüşür. Nitrik oksit kan damarlarını daha geniş açar,
penise kan akışını arttırır ve ereksiyonları iyileştirir.
Karpuz çoğunlukla su olduğundan, en yüksek sitrülin
konsantrasyonu konsantre karpuz suyundan gelir.
Karpuz suyunu doğal Viagra olarak denemek isteyen erkekler,
karpuz suyuyla daha iyi sonuçlar elde edebilirler.

PA YÖNETİMİ
Performans kaygısını yönetmek için bazı seçenekler şunları içerir:
 Meditasyon
 Cinsel ve cinsel davranışlar konusunda eğitim
 Stres, depresyon ve diğer yaşam sorunlarını yönetmek için terapi
 İlişki sorunları ile yardımcı olmak için çiftlere danışmanlık
 Samimiyet ve performans sorunları ile çalışmak için seks terapisi
 Daha fazla egzersiz ve daha iyi yeme gibi yaşam tarzındaki değişim
 Ortağınız ile endişeniz ve endişeleriniz hakkında açık olmak
 Olumsuz düşüncelerinizi kafanızda temizlemek
 Stresli faktörleri hayatınızdan uzaklaştırmak
 Seks için acele etmeyin
 Ne yapabileceğinize odaklanmak, ne yapmanız gerektiğini düşünmeme
 Nefes Terapisi
 Psikoterapi
 Hipnoterapi

PA’NIN TEDAVİSİNDE NEFES
TERAPİSİ YÖNTEMİ
 Bir karenin dört köşesi gibi, her biri katılımcıların dörde







kadar saymasını gerektiren sadece dört adım gerektirir.
Nefes terapisini deneyimlemek için, kişi rahatça nefes
almayı kolaylaştıran rahat bir pozisyona girmelidir. Daha
sonra şu adımları izlemelidirler:
• Dörde kadar sayılırken burundan nefes alınız. 4 saniye
boyunca teneffüs etmeye devam edin. Nefes yavaş ve sabit
olmalıdır.
• Akciğerindeki nefesi dört saniye tut.
• Dörde kadar sayarken ağızdan nefes verin. Teneffüste
olduğu gibi, nefes yavaş ve sabit olmalıdır.
• Bu deseni 4 dakika boyunca tekrarlamaya devam edin.

NEFES EGZERSİZİNİN FAYDALARI
 Vücudun fiziksel stres belirtilerini azaltır.
 Derin nefes alma tekniklerinin, kortizol gibi stresle ilişkili hormonların








üretimini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.
Bir çalışmada, katılımcılar, derin nefes alma sonrası azalan kortizol
seviyelerini ve artan dikkat düzeylerini göstermiştir.
Duyguları ve zihinsel esenliği olumlu etkiler.
Bazı çalışmalara göre, solunum tekniklerinin kullanımı anksiyete,
depresyon ve stresin azaltılmasında yararlı olabilir.
Zihinsel berraklık, enerji ve odak artırır.
Bir çalışma, solunum tekniklerinin daha iyi odaklanma ve daha olumlu
bir bakış açısı getirdiğini göstermiştir.
Çalışmaya katılanlar ayrıca, sigara ve diğer bağımlılık yapan
davranışlarla ilişkili olanlar gibi dürtüleri daha iyi yönetebilmiştir.
Strese karşı gelecek reaksiyonları geliştirir.

Can Hypnosis Cure Erectile
Dysfunction?

 Erektil disfonksiyon (ED), bir insanın sahip olabileceği en

caydırıcı fiziksel problemlerden biri olabilir. Cinsel istek
hissederken ereksiyon elde edememek (ya da
sürdürmemek) psikolojik olarak sinir bozucudur ve en
anlayışlı partnerle bile bir ilişkiyi zorlayabilir. ED'nin hem
tıbbi hem de psikolojik nedenleri vardır ve sıklıkla her
ikisinin bir karışımıdır.
 Kan akışını etkileyen bir vasküler problem gibi tamamen
fizyolojik olduğu durumlarda bile, psikolojik bir unsur da
var.
 Bu, aklınızın kaynağına bakılmaksızın ED'in üstesinden
gelmede aklınızın önemli bir rol oynayabileceğini gösterir.
Aslında, ED'li bir çok insan, ereksiyonu elde etmek ve
sürdürmek için hipnoz kullanarak olumlu sonuçlar
bildirmektedir.

HİPNOTERAPİ YÖNTEMLERİ
 Gevşeme ve imaginasyon ile performans anksiyetesi

kontrol altına alınabilir.
 Direk telkin ile ortadan kaldırılabilir.
 Duygu regulasyonu ile ED, PA yok edilebilir.
 Regresyon ile kök nedenle çalışılabilir.

PA’NIN TEDAVİSİNDE HİPNOTERAPİ
YÖNTEMİ
 Gevşeme
 Ereksiyon yaratma
 Ereksiyonu sürdürme

PA’NIN TEDAVİSİNDE BİR
HİPNOTERAPİ TEKNİĞİ
 Gözlerinizi kapatın ve onları rahatlatın, onların

açılmayacak kadar ağır ve rahat olduğunu hayal
etmenize izin verin. Devam edin ve açılmadıklarını ve
ne kadar ağır olduklarını kendinize söyleyin.
 Her nefeste derinlemesine rahatlıyorsunuz. (Birkaç
dakika odaklanmış farkındalık)

PA’NIN TEDAVİSİNDE HİPNOTERAPİ
YÖNTEMİ
 İyice rahatladıktan sonra ve rahatça nefes aldığınızda,

odağınızı yoğun duygusal ayrıntılarda partnerinizi
hayal etmeye çevirin.

PA’NIN TEDAVİSİNDE HİPNOTERAPİ
YÖNTEMİ
 Bir kadran olduğunu ve penisinize kan akışını

artırabileceğinizi hayal edin. Sadece kadranı çevirmeye
ve akışı artırmaya devam edin.

PA’NIN TEDAVİSİNDE
HİPNOTERAPİ YÖNTEMİ
 Yumruklarınızı kapatıp ereksiyonunun gücünü hayal

edin (görselleştirme ile ereksiyonun korunmasını
sağlamak)
 Yumruklarınız kapalı olduğu sürece, ereksiyonunuz
kapalıdır.
 Bu kapalı yumruklar, el ele tutuşurken eşinizle de
bağlantı kurabilir.

