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Trong thời gian dài trước đây và cả hiện nay vẫn tồn tại một quan  niệm rằng chuyện nam nữ
yêu nhau là việc không cần phải học, thậm chí  còn không nên nói tới hay “cấm kỵ” và nữ giới
càng không có cơ hội hiểu  biết trong khi hiểu biết của nam giới cũng chẳng hơn gì và còn sai
lệch.  Học cách để sống hạnh phúc với nhau cũng không có giới hạn thời gian mà  là việc học
cả đời vì cuộc sống của cặp bạn tình luôn có nhiều biến  động, thay đổi theo tuổi tác nên cần
khám phá lẫn nhau để không rơi vào  sự nhàm chán, đơn điệu.

      

Học cách đem lại hạnh phúc cho nhau

  

Có  thể chỉ nghĩ đến việc làm cho bạn tình thoả mãn mà quên chính bản thân  mình? Cách lựa
chọn đó cũng có thể dẫn đến sự hài lòng nhất định cho bản  thân nhưng đó mới chỉ là sự hài
lòng về tinh thần và tình yêu bền vững  không thể sống chỉ bằng món ăn tinh thần đó.  Nam
giới có xu hướng đo  sức mạnh nam tính của mình qua mức độ thoả mãn của bạn tình và họ
luôn  cố gắng để trở thành người tình tuyệt vời. Còn những phụ nữ khôn ngoan  thì không cần
tìm khả năng tuyệt vời của mình ở chỗ làm cho nam giới có  khoái cực (vì họ biết rằng sớm
muộn gì thì nam giới cũng xuất tinh và có  khoái cực) mà ở chỗ làm cho mình luôn hấp dẫn nam
giới.  Điều quan  trọng đó không phải phụ nữ nào cũng làm nổi vì họ phải biết chuẩn bị cho 
chính mình một trạng thái sẵn sàng trao tặng và đón nhận. Chính trạng  thái ấy là quà tặng tình
yêu tuyệt vời cho bạn tình, là cái duyên riêng  của mỗi người phụ nữ.  Nam giới ưa thích một
người tình sôi nổi và chia  sẻ chứ không phải một người phụ nữ chấp nhận nhưng “lạnh băng”
hoặc chịu  đựng.  Thông thường, khi nữ giới nói về tình dục, họ nói về khoái cảm  của họ; còn
nam giới lại hay nói về khoái cảm của bạn tình. Vì vậy, phụ  nữ hình như luôn phải chịu một áp
lực, một mệnh lệnh là phải có khoái  cảm..., trong khi nam giới đôi khi dám quên cả quyền lợi
của chính  mình.

  

Nhiều trục trặc trong đời sống tình dục chỉ vì cặp bạn  tình không hiểu nhau. Để hoà hợp, cần
phá vỡ hàng rào yên lặng giữa hai  người. Sự yên lặng có nguồn gốc chủ yếu từ mặc cảm coi
tình dục là dung  tục. Sự khởi xướng tình dục không phải là đặc quyền của nam giới cũng  như
nói lên nhu cầu hay sự không hài lòng của mình không phải là điều  “cấm kỵ” đối với nữ giới.
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          Học để hiểu về tình dục người  Nhiều  người nghĩ rằng tình dục chỉ là hành động giao hợp, là thực hành những  động tác cơgiới để có khoái cảm... Nghĩ như vậy là phủ bóng đen lên  hành vi tình dục, là làm nghèo nàn đicái phạm vi phong phú của hành vi  này.  Ngày nay tình dục được hiểu là tất cả những gì tạo racảm xúc và  khoái cảm, từ cử chỉ âu yếm, vuốt ve nhẹ nhàng đến những kích thích mạnh  mẽ.Tình dục người cũng không có mô hình chung mà mỗi cặp bạn tình có  cách riêng để hoà hợp,để hài lòng về nhau. Tình dục ở những người có  tuổi khác với những người trẻ, nữ khác với namnhưng đều có một yêu cầu  chung là sự tôn trọng nhau, có ý thức đem lại khoái cảm cho nhau.Tình  dục người không chấp nhận sự bất bình đẳng, sự ban phát, sự cưỡng ép.  Cặp bạn tìnhhiểu biết về cơ thể của nhau bao giờ cũng làm cho đời sống  tình dục của họ thêm hương vị.  Trong khi tôn trọng tình dục khác  giới là xu hướng cơ bản của hành vi tình dục người vì nó bảođảm sự tồn  tại của giống loài nhưng người ta cũng không có quyền kỳ thị hay đàn áp  nhữngxu hướng tính dục khác (đồng giới, lưỡng tính dục) vì xu hướng  tính dục là vấn đề thuộc quyềncơ bản của con người, là thành phần tạo  nên bản sắc giới, vai trò giới, nhân cách.  Một số người nói đến  tình dục đẹp - thực chất đó là sức khỏe tình dục, một khái niệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới phát biểu từ năm 1976, nó bao hàm 3 nội dung cơ  bản: tình dục an toànvà hạnh phúc, tình dục thoát khỏi những niềm tin  sai lệch, tình dục với năng lực tự kiểm soát.Yêu và tình dục (theo  nghĩa rộng của từ kép này) là hai vấn đề không tách rời và tình dục không còn là vấn đề của cá nhân mà nó có thể đem lại những hậu quả xã  hội.  BS. Xuân Anh
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