Sex, sju, åtte ...

sex – MYE

mer enn du tror?
Ved å endre på et par–tre ting kan du ta sexlivet ditt til uante høyder,
skal vi tro sex-ekspert Sol Sebastian.
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lle menn vil være rågode i senga,
men det er absolutt ikke alle som er
det. Og det er heller ikke alle menn
som virkelig nyter sexlivet sitt. Alt
dette vil australske Sol Sebastian
gjøre noe med. Han har holdt kurs
om seksualitet for menn over hele verden i
snart 20 år og er aktuell med online-kurset
«The Multiorgasmic Man». Kurset går nå sin
seiersgang over hele verden, men allerede
her får du en gratis lyninnføring.
– For mange menn er seksualakten en
reaktiv handling, i stor grad drevet av
ubevisste følelsesmessige reaksjoner. En
del menn prøver for eksempel å bevise
verdien sin overfor partneren, eller prøver
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å kvitte seg med anspenthet. Potensielt kan
sex derimot være en arena hvor vi kan gå
dypere enn hverdagsbevisstheten og nå
ekstatiske høyder sammen med partneren
vår, sier Sebastian.
Alle gode ting er tre
Hvordan kan menn bli fantastiske seksualpartnere som kan bringe kvinnen til «himmelen og
tilbake» og samtidig ta sitt eget sexliv opp til
et helt nytt nivå? Sebastian har en oppskrift
som består av tre hovedelementer:
1. Hormonell helse
Dette oppnås gjennom en sunn livsstil, inklusive bra kosthold og trening. Slik kan man
understøtte kroppens produksjon av hormoner

på tide å ta
sex-grep?

som testosteron og kortisol, kjent som det
såkalte «stresshormonet».
– Hvis du ikke har dette på plass, kan du
være verdens beste elsker, men du vil ikke ha
nok futt, sier Sebastian til FHM. Han understreker at det såkalte stresshormonet har fått et
ufortjent dårlig rykte.
– Kortisol i seg selv er ikke negativt, problemet oppstår når hormonet kommer i utakt
med kroppens sykluser på grunn av en stressende livsstil.
2. Følelsesmessig modenhet
Du kan være den mest virile, potente sexguden på planeten. Men mangler du kontakt med
følelseslivet ditt og den du dypest sett er, vil
du likevel ikke kunne nå de dybdene og høy-

dene i senga som du har potensial for.
– Via kontakt med følelsene dine vil du også
vite hvor du befinner deg på opphisselsesskalaen – om du er nær ved å komme, eller ikke.
Du vil ha en følsomhet for hva som tenner deg
og ikke tenner deg, hvorfor du eventuelt har
problemer med ereksjonen etc. Du vil kunne
lese disse tegnene, noe som muliggjør å gå
bortenfor dine ubevisste seksuelle vaner.
3. Erotiske ferdigheter
Dette punktet kommer i forlengelsen av de
to foregående. Hvis du ikke har de to første,
har ferdigheter liten betydning. Men hvis du
har ivaretatt en velfungerende, sunn kropp og
følelsesmessig modenhet, så er neste steg å bli
en dyktig elsker.
– Erotiske ferdigheter innebærer å være
sansende til stede overfor det som skjer i egen
kropp, i partnerens kropp og i relasjonen dere
imellom. Det handler 80 % om persepsjon, og
mye av dette relateres til timing: Det å sanse
når for mye er
for mye, når
for lite er for
lite, og når ting
skjer for tidlig
eller for sent. Og
disse ferdighetene kan trenes,
Sol Sebastian
understreker
Sebastian.
Det tredje punktet innebærer også å forstå
hvordan kroppen din, pikken din og ballene
dine fungerer med tanke på opphisselse, samt
hvordan du via enkle teknikker kan forsterke

ditt potensial til å ha lange runder i senga
uten å komme for tidlig, og hvor du har konstante, sterke ereksjoner. Du kan ha sex veldig
lenge uten å bli overopphetet, frustrert eller
anspent, hevder Sebastian.
– Hva er typiske feilgrep som hindrer god,
langvarig sex?
– Hvis du trenger inn i en kvinne for tidlig
og for dypt, før hun er klar. Det blir som å gå
rett til steg c uten først å ha forsøkt seg på
steg a. Du har ikke skapt et fundament som
muliggjør langvarig elskov. Eller kanskje du
trenger inn i henne uten at du selv er klar.
Kanskje er du fanget i bekymringsfulle repetitive tanker som gjør deg anspent og følelsesmessig fraværende, slik at du ikke klarer å lese
tenningsmønsteret ditt.
For opptatt av kvinnen
Sebastian hevder at mange menn er for opp
tatt av partneren under seksualakten. Hva leg
ger han i det?
– La oss
tenke oss en
mann som er
usikker på seg
selv og sin
maskulinitet.
Partneren
hans føler seg
ukomfortabel
– av en eller annen grunn – når de har sex.
Umiddelbart går han inn i en reaktiv holdning: «Hvordan kan jeg gjøre deg tilfredsstilt?» Han blir ubekvem, begynner å analysere situasjonen og mister forbindelsen til
egne følelser, kåthet og begjær. Alt handler
om henne. Det blir ubalansert. Fokuset hans
er ikke på kvinnen fordi han ønsker å hjelpe
henne eller gi henne nytelse, det handler bare
om henne fordi han prøver å finne seg selv
via å bli bekreftet av henne. Denne forskjellen er subtil, men vesentlig. Hvis en mann
derimot har kommet på plass i seg selv, vet
hva han vil, og kjenner sine dypere behov,
vil han ha større kapasitet til å tilfredsstille
kvinnen, men samtidig også få mulighet til å
tilfredsstille seg selv.

– Før du vet ordet av det,
kan du holde på i to–tre
timer uten problemer.

Sol Sebastian
mener du kan
revolusjonere
sexlivet ditt.

God sex over flere timer
Hvis du tilrettelegger for god sex, kan du gå
fra fem minutter til tjue minutter samleie, og
deretter tjue minutter til, hevder Sebastian,
som blant annet underviser i teknikker fra taoismen som understøtter dette. Han er samtidig

motstander av ensidig fokus på teknikk og
understreker at det snarere handler om å forstå
noen prinsipper om hvordan kroppen fungerer.
– Før du vet ordet av det, kan du holde på i
to–tre timer uten problemer, og ta deg selv og
partneren din til nye høyder. Jeg mener ikke at
du da pumper dama di frenetisk over så lang
tid, det kan godt innebære pauser hvor dere
berører hverandre etc. Dette vil naturligvis bevege seg i sykluser, og opp og ned i intensitet.
Noen ganger vil du være en villmann, andre
ganger inntreffer en dyp avslapning som tilsvarer det man kan erfare i dyp transetilstand.
Andre ganger vil du oppleve en sterk opphisselse som sprer seg gjennom hele kroppen.
En lang seksuell økt kan ha mange forskjellige uttrykk, men innenfor disse syklusene er
hormonsystemet hele tiden oppregulert til en
tilstand som skiller seg sterkt fra opphisselsen
som inntreffer ved kortvarig sex.
– Hva er annerledes?
– Opphisselsen er avslappet snarere enn
hastverkspreget. Den sprer seg mer ut i kroppen, ikke ulikt kvinners opphisselse. Kroppen åpnes opp på en slik måte at interesse,
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forbindelse og tenning kan opprettholdes over
en lang periode. Tilsvarende utvides sinnet,
du går bortenfor de trivielle anliggender som
kjennetegner hverdagsbevisstheten. Å være i
denne tilstanden er i utgangspunktet veldig
forfriskende for kroppen.
– Er det mulig å ha sex lenge uten å være i
den tilstanden?
– Ja, men da vil det skape anspenthet snarere enn å være vitaliserende. Kanskje er du
følelsesmessig lukket og bruker teknikker, pusteøvelser og for eksempel skviser PC-muskelen
(en muskel mellom ballene og anus – red.) for
å unngå å komme. Eller kanskje du tenker på
bestemors undertøy eller løser mattestykker
under sexen for å forhindre at du blir så kåt
at du kommer. Da vil du ende opp med å føle
mye anspenthet i bekkenet og i korsryggen.
Det vil være mye følelsesmessig uro. Det å
unngå å komme vil føles som en drakamp.
Du er maskulin
Sebastian misliker stereotype framstillinger av
maskulinitet.
– Vi har en veldig påtatt og forenklet til
nærming til dette i vårt samfunn. Er du født
med en pikk, er du maskulin fra naturens side.
Hvordan den maskuliniteten uttrykkes, vil
variere fra mann til mann og ikke nødvendigvis passe inn under en stereotyp definisjon av
maskulinitet.
Hver mann
er unik, sier
Sebastian.
Tenk deg
en kvinne
som sier at du
trenger å bli
mer mandig.
Kanskje hun i
en spesifikk situasjon sier «slipp deg litt løs og
ta meg!» eller noe slikt.
– Du kan kanskje prøve å gjøre det, men det
kan føles feil for deg. Kanskje skyldes det en
dypere underliggende disharmoni mellom dere
som gjør at dere ikke kan komme ordentlig

– Vi er som frosker som
er i ferd med å bli kokt.
Sol Sebastian

nær hverandre. Det har ikke noe med å være
maskulin eller feminin å gjøre. I en annen
relasjon, med en kvinne som er mer samstemt
med deg, vil du ikke trenge å tenke på det å
skulle være mandig i det hele tatt. Du kan
bare være deg selv.
Stress og kroppens sykluser
Sebastian er opptatt av mannens hormonelle
helse. Hva
tenker han
om årsakene til at
det ofte ikke
står så bra
til på dette
området?
– Dårlig kosthold
og stressende livsstil er de to store faktorene.
Elektriske apparater, kunstige lys, mye tid foran
dataskjermer og andre stimuli påvirker også
kroppens naturlige sykluser, slik som en naturlig døgnrytme. Når disse syklusene fungerer
optimalt, våkner vi opp med sterkt testosteron-

Den naturlige syklusen
er sterkt forstyrret hos
80 % av den mannlige
urbaniserte befolkningen.

52 FHM

nivå og høye kortisolnivåer, som produseres i
binyrene. Dette hjelper oss til å stå opp og ta
fatt på dagens gjøremål.
Utover dagen avtar kortisolnivåene og
melatoninnivåene (det såkalte «søvnhormonet»
– red.) øker. Disse naturlige syklusene får oss
til å stå opp om morgenen og bli søvnige om
kvelden, slik at vi føler oss friske og opplagte
dagen etter.
Denne naturlige syklusen er sterkt forstyrret
hos 80 % av den mannlige urbaniserte befolkningen, ifølge Sebastian.
– Mange prøver å takle dette via hormonbehandling, Viagra og lignende medikamenter,
samt via stimulanser som porno, sjokolade,
kaffe etc. Vi prøver kontinuerlig å motarbeide
en dyp, underliggende følelse av utmattelse.
Når du er ung og sterk, kan du klare deg
relativt greit selv om disse syklusene er ute av
spill. Når du kommer i 30- og 40-årene, vil
problemene bli tydeligere, ifølge Sebastian:
– Har du ikke fått orden på dette innen
du er 50, vil du ha veldig dårlig livskvalitet.
Du vil oppleve andropause, altså mannens
overgangsalder, samt ereksjonssvikt, for tidlig

utløsning etc. Og du vil ikke være i stand til å
se de underliggende årsakene, sier Sebastian.
– Mange opplever andropause som noe
som kommer plutselig, som en naturlig del av
å det å eldes. Det stemmer ikke, andropause
kommer som konsekvens av valg du tok ti eller tjue år tilbake i tid. Du har gradvis ødelagt
helsa di, uten å merke de store endringene
fra dag til dag. Og plutselig treffer det deg,
hevder Sebastian.
Dårlig sædkvalitet
Velfungerende binyrer er ifølge Sebastian viktig for seksuell helse og potens. Australieren er
overbevist om at binyre-dysfunksjon er en av
årsakene til at fruktbarhetsratene har stupt de
siste femti årene.
– Den gjennomsnittlige sædkvaliteten den
gang var femti prosent bedre enn den er i dag.
Hvert tiår senkes nivået for gjennomsnittlig sædkvalitet i alle test-labbene i USA og
Europa. Hadde de beholdt referanseverdien der
den var for 50 år siden, ville folk fått sjokk.
Alle ville da per definisjon hatt alvorlige
fruktbarhetsproblemer. Det ville ha forårsaket
masseoppstandelse.
Sebastian ser på dette med lav sædkvalitet
som en del av et større bilde.
– Jeg møter ofte menn med ereksjonsproblemer, og mange føler at de har lite futt i
forholdet sitt. Alt dette har underliggende hormonelle årsaker. Jeg har snakket med mange
urologer (spesialister på sykdommer i nedre

urinveier – red.) og endokrinologer (leger
med ekspertise på molekylære og fysiologiske
effekter av hormoner – red.) og sett statistikkene. Disse tingene peker på at de naturlige
døgnsyklusene er satt ut av spill.
Han påpeker også en underliggende følelsesmessig årsak til problemene.
– Mange av oss har mistet den indre
kontakten med hvem vi dypest sett er, og
erstattet den med hvem vi forventes å være
– av samfunnet, kulturen og familien. Vi
presser oss selv på unaturlige måter for å nå
målene våre – de være seg sosiale, finansielle
eller familiære. Etter å ha gjort dette i noen
år er vi som frosker som er i ferd med å bli

kokt. Hvis du legger en frosk i en kjele på lav
temperatur og gradvis øker temperaturen, vil
den ikke merke noe før det er for sent. Vi blir
rett og slett utbrente.
Sol Sebastian trekker denne konklusjonen:
– Vi er dødelige, vi har ikke en uendelig
menge energi tilgjengelig. Vi trenger å verdsette energien vår og bruke den på en god
måte, til nytte for oss selv og andre. Dette
spiller også inn på evnen til å være en god
elsker. For å oppnå det kan du ikke la være å
se på hvordan du lever livet ditt. FHM
Interessert i å lese mer om dette? Gå til
multiorgasmicman.com og alchemyofman.com

Typisk norsk å være tam?
Er du for ”høflig” i senga? Trenger du å vekke villdyret i deg?
Grunnen kan være at du er norsk.
Siden midten av 1990-tallet har Sol Sebastian undervist over store deler av verden. I likhet
med mange andre har han funnet ut at det er forskjell på folk.
– Det er radikale kulturelle forskjeller i hvordan menn fungerer psykologisk og hvordan de
oppfatter egen kropp, kvinner og sex. En latinamerikansk mann vil for eksempel oppfatte sex
veldig annerledes enn en belgisk mann. Hvordan menn uttrykker seg i senga, kan variere
mye fra kultur til kultur, men de samme underliggende prinsippene for et godt sexliv gjelder
uansett. En latinamerikansk mann som er full av seksuell kraft, vil kanskje trenge å roe seg litt
ned og komme mer i kontakt med følelsene sine. Mens en typisk mann fra Norge eller England, som har en mer «høflig» og analytisk tilnærming til sex, kan godt trenge litt mer ildfullhet
og la villdyret i seg komme mer fram. Ulike menn kan trenge å gjøre ulike justeringer, men
prinsippene du har lest om i denne artikkelen, er fortsatt de samme, konkluderer Sebastian.
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