Кога се взима Виагра? - Здравен сайт на д-р Илия Врабчев за общуването, любовта, секса

Кога се взима Виагра?

Д-р Врабчев, имам чудесен приятел, който живее в чужбина и винаги, когато се връща в
България, водим активен полов живот. Познаваме идеално телата си, но последния път
той беше доста различен. Пенисът му стана огромен. Явно беше пил виагра или нещо
подобно. Опитах се, на шега, разбира се, да го подпитам, но той не си призна.

Може ли да ми отговорите - кога мъжът трябва да взема виагра и дали пък тези хапчета
няма да му навредят, в смисъл, че ако започне с тях, той вече няма да може да го
”вдига”? Наскоро чух, че имало подобни възбуждащи хапчета и за жени? Вярно ли е?
Между другото, само да Ви кажа, че приятелят ми е на 60 г., а аз съм на 45 г.

С огромно удоволствие ще Ви отговоря.

Първо – защото това е актуален въпрос. Второ – много ми е драго, когато беседвам с
интелигентни личности като Вас. Които търсят информацията, когато им нужна,
независимо какъв образователен ценз имат досега. Иначе, сега какво? Имаме диплома
по какво ли не, а не можем две думи на кръст да вържем, камо ли да знаем, че в този
наш човешки свят най-важното е познанието. Затова добрата стара книга – Библията,
започва с израза: „В началото бе СЛОВОТО”.
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НЯМАМ КОМЕНТАР! Защото напоследък при нас властва така наречените „воюващи и
налагащи се посредственост и невежество”. И то под различни имена. Но това е тема на
друг разговор.

Но преди да започна конкретния си отговор до Вас, позволете ми да изкажа тук един
мой спомен от участието ми в поредния Световен конгрес по сексология. Ако не ме
лъжа паметта това бе в Амстердам. След като изнесох своя доклад на тема „Еректилна
дисфункция при мъжете – причини и лечение”, водещият заседанието ме попита
следното:

„Уважаеми колега, защо почти винаги при вашето участие на тези форуми изнасяте
научни съобщения на тази тема?”

Учудих се, ала започнах отговора си също с въпрос: ”правя го, защото това най-често
срещам в кабинета си – мъже, които имат проблем с качеството на възбудата си и от тук
в половото общуване с партньорките си. Ала защо Вие ми поставяте този въпрос, след
като аз го считам, като един от най-важните в една сексологична лекарска практика?”
Отговорът на колегата също ме учуди много: „При нас в страните от Западна Европа и в
Щатите, поради приетата максима, че в секса само включва половото сношение, и то
като незадължителна част от него. Тогава една възбудна недостатъчност на мъжа не
внася такова смущение в половия живот на двойката, че той да не се състои изобщо.
Тъй като и тя и той винаги могат да превключат на други, известни Вам форми и начини
на полово общуване.!”

Благодарих на колегата с думите: ”Много ще се радвам, ако вие колега се наемете лично
да обясните този феномен на целокупния български народ. Както на жените, така и
най-вече на мъжете!”

Това, защото като се каже секс българката и най-вече българинът разбират и си
представят само и единствено самото полово сношение. Нищо друго. Никакви негови
заместващи, алтернативни форми.

Не, не казвам, че и при другите нации и народи също няма такава фиксираност. Има я.
Дали по-силно изразена или по-малко. Ала все пак, според мен не чак толкова фатално
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значима.

И тъй като при мъжа, според природната даденост и предназначеност на своя пенис, по
ред причини и психични и органични, този негов пенис се явява неговото най-слабото
място, то науката от най-древни времена, че и до ден днешен е търсила, търси и ще
търси онова терапевтично средство, което да осигури винаги и всякога най-добрата
възбуда на този пенис! Няма лошо!

Обаче, винаги всяко лекарство си има и своите противопоказания. И най-важното
приемането му се определя строго индивидуално и то винаги от лекар.

Ето, че сега в края на 20-ти век учените изнамериха медикаментозно средство, което
като се приема, през устата от мъжа. И до половин час, след това, този мъж да има
едно кръвонапълване на пещеристите тела на пениса си, което след сексуална
стимулация от страна на партньорката да се превърне в една прекрасна ерекция на
неговия пенис. И от тук насетне, пътят към едно пълноценно полово сношение помежду
им е открит.

В основата си това е един медикамент, който по фармакологичен път подтиска
(инхибира) едно вещество, което пък разгражда по биохимичен път вече получената
ерекция при мъжа или пък пречи да се получи нова такава, ако се натрупа в повече. Ала
това единствено и само в биохимичен аспект, което осигурява една възможност, на
мъже с ендокринни, съдови, или неврологични заболявания да имат пълноценна
възбуда на пениса си. И още, слава Богу, то е необходимо поради медицински показания
и за мъже, без никакви органични заболявания, но със страховата си предварителна
готовност, че когато ще общуват полово с жена ще претърпят поредното си фиаско. Пак
няма да им стане и ще се провалят. При приема му, те вече са спокойни и половата им
функция, както се казва, вече е с осигурено качество!

Ето това е. Разбира се, като казах по-горе, всяко такова лекарство се назначава
индивидуално и то само от лекар. Липсата на такава консултация и взимането му без
нея крие рискове. Даже и за самия живот на този мъж.
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Особено, когато мъжът взима успоредно с него и други медикаменти!

И в аптечната мрежа има няколко вида. А в зависимост от фармацевтичната фирма,
която ги произвежда, те са с различни наименования и най-вече с различни цветове.

Обаче, аз лично имам няколко въпроса към вас самата.

Първият, цитирам: „винаги, когато той се връща в България водим АКТИВЕН ПОЛОВ
ЖИВОТ!” Защо бе джанъм? Връща се той и непременно веднага в кревата и от там няма
излизане!?! Ами как тогава качвайки се на самолета или влака, или на там някакво си
превозно средство, този мъж тръгва към Вас? Не сте ли си задавала този въпрос
досега? Разбира се, че ще е с едно притеснение, всеки път да е в блестяща форма с
Вас. Иначе – фиаско?

Вторият, цитирам: „той вече няма да може да го „вдига”. Боже мой, милостива лейди, на
мъжа жената му го вдига, а не той и то в буквалния смисъл на думата вдига. Ако тя не
може – идва на ред хапчето, било синьо или жълто. И пак след това е това е нейния
ред!

И накрая, цитирам: „той не си призна!” Ама чакайте, какво искате от един мъж, да си
признае, нещо, което хич не му е приятно, което касае неговата сексуална възможност?
Имам чувството, че в този момент обстановката не е била любовна, а следствие!?

Не знам, вие си дайте отговорите, на тези въпроси!

И още нещо много важно! Онова абсолютизиране на секса, което ден и нощ се излъчва
по филми и телевизионни предавания. Дивашко чукане. И нищо друго.
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Ако това е секс, здраве му кажи. Друго е любенето, както го е нарекъл народа ни. Там
има много други хубави неща, та даже и самото полово сношение да отсъства по една
или друга причина, но търсения краен резултат винаги е налице. Удоволствието от това,
че си желана или желан, от това, че си обичана, съответно обичан. От това, че си
милвана, галена, целувана от горе до долу и обратното. За него същото. И най-вече, че
достигайки и по тези начини хубавото си заспивате заедно, от сладострастна отмала в
прегръдките си. Ето на това му викам аз истински секс! Защото чукането не е
задължително, госпожо!

Още повече, че вашият приятел е вече на 60 години. Хората казват – улегнал мъж. И в
тази възраст от значение в секса е мъдростта и опита и най-вече нежността!
Повярвайте ми. Не искайте от него да бъде на 35. Няма начин!

А за жени хапчета, колкото щеш в аптеките и в секс-шоповете. Разбира се, че не на
същата основа. Защото при жената всичко стои съвсем другояче! Но аз се питам, защо
Ви е хапче, след като имате мъж до себе си. Е, не непрекъснато. Но все пак!

Моля Ви, любете се с Вашия приятел, така както иска Майката Природа във вас самите,
а не по модните приумици!

За финала на срещата ни, приятели – любовен стих от поетесата от гр. Габрово Дочка
Станчева. Мисля си, че тя е сторила едно намигване към моя любим поет Роберт Бърнс.
Мисля си. Ала го е сътворила великолепно. Браво!

Пак стоя онемяла

Пред разцъфналата ръж.
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Тънки струни опъва

Непокорният дъжд.

И по златната стълба

Все нагоре, натам

Се изкачва дъхът ми

До небесния храм

Да усети отгоре

Как изглежда светът,

Паднал в бездна от болка

И загърбил мигът,

В който аз онемяла
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Под внезапния дъжд

Бавно длани разтварям

Към разцъфнала ръж!

Благодаря ти, Джени! Извинявай, Дочке!

Сбърках, но не неволно. За мен, Дочке, това си ти, онази Джени от онова неговото - на
Роберт Бърнс: ”Джени, вир водица стана в цъфналата ръж”! Разбира се – след като
там ”в цъфналата ръж е срещнала някого – веднъж”!

И така, госпожо. Сама виждате, че в живота всичко е любов, и в нея важното е
любенето, а не хапчето!

С почит, към Вас:

д-р Илия Врабчев, лекар - сексолог.
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