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eLena Crespi i Asensio
Sóc psicòloga, de Torelló i sóc

feminista. Sóc mare de dues criatures,

en Lluc i la Leia. Estic especialitzada en

teràpia de parella i relacions sexo-

afectives, sexologia, teràpia sistèmica i

psicologia perinatal. 

Vaig descobrir la sexologia i la teràpia

de parella gràcies a una assignatura de

la llicenciatura de psicologia: Psicologia

de la Sexualitat. Des d’aquell moment

vaig tenir clar que volia especialitzar-me

en sexualitat i parella. Des del 2005

treballo en aquest àmbit. 

Al 2016, amb les meves companyes

Laia Sala,Carlota Iglesias, Mercè Samsó i

Elisabeth Rusiñol, vam construir

Meràkia (un espai meravellós que pots

tribar a Vic). 

Al 2019 vaig unir-me a un projecte que

em fa una il·lusió tremenda: LactApp

Clínic. Retrobar-me amb les meves

antigues companyes Helena Angel,

Mariona Busto i Carlota Portabella és

un regal. I compartir espai amb l’Alba

Padró, la Laia Aguilar i la Maria Berruezo

ha estat un gran honor. Aquest 2022

Lactapp Clinic es transforma i es

converteix en Nua Clinic, diferent nom

però amb la mateixa tasca i objectius

professionals.

Des del principi de la meva trajectòria

professional he combinat l’espai més

clínic amb la docència i la divulgació a

través de mitjans de comunicació,

xerrades i llibres. La meva feina queda

ben repartida i així m’enriqueix més!
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https://www.facebook.com/merakia.espaidesalut/


Estem aquí per millorar la nostra connexió eròtica amb

nosaltres mateixes i amb la nostra parella. La maternitat ha

canviat la nostra vivència de la sexualitat.

L'estrès, les presses, la càrrega mental, ocupar-se dels nostres

fills i moltes altres coses més poden haver alterat el contacte

que tenim amb la nostra parella. Potser hi ha menys petons,

potser ens abracem menys, potser ens acariciem menys… i

aleshores, produïm menys oxcitocina. L'oxcitocina és la

coneguda “hormona de l'amor” o “fornona del plaer” i se

segrega durant el part, la lactància i també durant

l'enamorament i després d'un orgasme.

Per potenciar aquesta oxcitocina, que ens fa sentir bé i

augmenta el vincle emocional, és important tocar-nos. I això

no vol dir tenir sexe, vol dir tocar la pell d'una amb la pell de

l'altra persona.

Segur que heu sentit a parlar de la importància de la pell amb

pell amb els nadons nounats. Aleshores, és fàcil comprendre

que el contacte és molt potent, és molt important i, per això,

buscarem espais per poder mantenir aquest contacte amb la

parella. Per produir més oxcitocina, més copmplicitat, més

intimitat i, potser, en algun moment: més desig sexual i més

relacions sexe afectives. No és un resultat immediat, és per

això que tenir un espai de contacte pell amb pell amb la

parella i cultivar-ho com un bé molt preuat, és molt important.

I d'això en va aquest exercici.

Abans, deixa'm parlar-te d'alguna situació que es pot donar a

casa quan tenim els nostres fills…

El collit

Hi ha moltes famílies que incorporen el collit al seu dia a dia

per diversos motius: perquè els encanta dormir amb els seus

pekes, per comoditat, per poder dormir… i un llarg etcètera.

Si fas collit, t'interessarà llegir aquest petit resum del contingut

del curs.

Es pot fer collit i mantenir el desig sexual? És clar que si! Es

pot! I et comento els tipus de collit que hi ha i com poden

repercutir en la relació de parella:



Collit, pròpiament dit: que és quan el nadó dorm a un

costat del llit. És a dir, la parella dorm junta i el nadó pot

estar al costat d'una persona o una altra. En aquesta

situació, el contacte entre la parella es manté i això pot

alimentar la intimitat. La producció d'oxcitocina entre la

parella augmenta. Això si, augmentaria encara més si, a

més, el contacte pell amb pell entre la parella es fes sense

roba pel mig, és a dir, si estiguessin nus. També hi pot

haver contacte de qui és al costat del nadó i aquí també

augmenta la producció d'oxcitocina.

Interllit: que és quan el nadó dorm al mig del llit, entre els

dos membres de la parella. En aquesta situació, el nadó té

contacte amb tots dos però la parella no té contacte entre

si. Per tant, la producció d'oxcitocina es produeix només

amb el nadó ja que la parella no es toca.

En ambdues situacions és molt important mantenir el

contacte pell amb pell en altres situacions i, seria molt

convenient, fer-ho sense roba pel mig. I fer-ho, també, des de

la consciència, com una cosa que tots dos voleu per millorar el

vostre vincle i el vostre desig sexual. I, per això, us proposarem

un exercici per potenciar el vostre contacte pell amb pell.

Proposta d'exercici: Peu amb pell

L'exercici per acaronar i tenir contacte amb la vostra pell, ho

farem en 3 parts. Per anar fent-ho a poc a poc i que es vagi

entenent bé la progressió i, a més, tingueu més recursos de

jocs per poder fer en parella.

 

Els 10 minuts

Quant de temps dediqueu a la vostra relació, cada dia? Em

refereixo a temps de qualitat de veritat, no val pensar en el

temps que, de manera quotidiana i sense parar atenció i

consciència, passem amb la nostra parella. Em refereixo a

temps en què esteu junts, tranquils, l'una amb l'altra persona,

gaudint d'aquell moment.



una dutxa junts i abraçar-vos durant uns minuts

mentre esteu sota l'aigua,

despertar-vos i abraçar-vos una estona sota els

llençols,

quan aneu a dormir dedicar aquests minuts a acariciar-

vos l'esquena o a estar, senzillament, junts en una

abraçada

o, també, podeu reservar un moment del matí, el

migdia o la tarda per ajuntar-vos i fer aquest exercici.

La voràgine del món on vivim, sovint, ens roba temps de

qualitat. I el que avui buscarem és una mica de temps de

qualitat per cuidar i alimentar la vostra relació de parella.

En pro de l'oxcitocina que es genera quan ens toquem, us

proposo reservar 10 minuts al dia (sí, heu llegit bé, només 10

minuts al dia) a tenir contacte pell amb pell.

Podeu triar fer entre:

El moment i la situació els marqueu vosaltres. Aquest moment

és per tenir contacte pell amb pell, no per iniciar cap joc eròtic

que vagi més enllà. Pell amb pell i silenci, o parlar-vos a l'orella,

o mirar-vos… però poca cosa més. El requisit imprescindible és,

sobretot, que la pell toqui la pell, no la roba. Per tant, estar nus

us facilitarà la feina… o, almenys, alliberant algunes parts del

cos de la roba que porteu posada. La pell ha de tocar la pell,

de manera conscient. Cada dia.

Creus que podeu trobar aquest mini espai de temps per

estar junts de manera conscient? Què creus que guanyareu

amb aquest exercici?



Un espai on estigueu còmodes

Oli de massatge o crema (depèn de si vulgueu una

sensació de més calor o més fresquet)

Una superfície on tombar-vos

Material extra, si us ve de gust: llum tènue, alguna olor

especial en l'ambient, música de fons…

I poca roba… o res de roba, us recomano que feu

aquest joc completament nus

I si creus que no ho aconseguireu, per què? què significa

per a vosaltres que no pugueu trobar aquest petit buit a la

vostra agenda diària?

El massatge sensual

El pas següent és poder fer un massatge sensual en parella.

Aquesta vegada no us proposaré que ho feu cada dia perquè

us ocuparà una mica més de 10 minuts però si poguéssiu

trobar un petit espai de temps setmanal, seria fabulós.

Reserveu-vos 1/2 hora. Només mitja hora. I perquè no us

quedeu sense l'oportunitat de poder gaudir d'aquest moment,

citeu-vos per a aquesta trobada. Perquè sinó, per art de

màgia, no apareixerà un forat en el vostre temps en què tot

flueixi només per poder tenir aquest moment.

Citar-vos. Reserveu-vos mitja hora per estar junts. Necessiteu:



Primer una de les dues persones es tomba a la

superfície que heu triat i l'altra li toca i acarona la pell,

des de la punta del dit gros del peu fins al cap

Hi ha zones prohibides: no es poden tocar els genitals,

el que jo anomeno, el triangle de les bermudes

Les normes del joc són:

Durant 15 minuts es tocarà suaument la pell de l'altra persona.

Sense pretensió de treure contractures ni arreglar cap dolor. Si

ets fisioterapeuta, en aquest moment no exerciràs la teva

professió! I si no ets fisioterapeuta, vés amb compte perquè si

fas massatge alguna part del cos de la teva parella sense ser-

ho, pots causar més mal. L'exercici implica TOCAR, no

pressionar ni fer res més. TO-CAR. Amb suavitat, de la manera

que us agradi més o us resulti més agradable. Es pot tocar la

part de darrere del cos i la part de davant, tot recordant les

zones prohibides.

Quan hagin passat els 15 minuts: canvi! Qui feia el massatge,

ara el rep. I seguiu les mateixes instruccions que he explicat

aquí a dalt!

La darrera norma, però no per això menys important. Aquest

joc no s'acaba amb joc sexual. Senzillament és un joc de

massatge sensual sense l'expectativa que s'acabi ni amb

masturbació, ni sexe oral ni penetració de cap mena. Ho

aclareixo perquè si hi ha alguna de les persones que estigui

pensant “què bé, si fem això segur que després hi ha sexe

genital!” doncs que es vagi tranquil·litzant. Perquè aquest

exercici pretén donar un espai de reconnexió, de sensació

però no de genitalitat ni de pressió perquè ha d'acabar en una

relació sexual amb un joc més explícit. Per això… ja hi haurà

altres moments…



Com ha anat el joc? Què t'ha agradat més? I què t'ha

agradat menys?

Com ha anat el joc? Què t'ha agradat més? I què t'ha

agradat menys?

Per tu ha estat el mateix donar que rebre el massatge?



Has pogut sentir una mica de plaer, excitació, desig

malgrat no haver pogut continuar jugant?

Si has sentit una mica de desig, és bon senyal, vol dir que et

vas connectant amb tu. I arribar aquí ja és molt important. Si

no has sentit res, de mica en mica. La propera vegada que ho

facis, intenta connectar amb la part més eròtica que tens a

dins.

El massatge sexual

Aquesta segona part de l'exercici de massatge la podeu

començar a posar en pràctica quan ja heu fet 4 o 5 massatges

sensuals.

Les instruccions són les mateixes que amb el massatge

anterior però aquesta vegada sí que es permet tocar la zona

genital però… atenció! No es tracta de tocar els genitals per

masturbar-los, no. Senzillament passar per aquí, com quan

estàs tocant el braç o la cama. Una carícia suau.



Primer una de les dues persones es tomba a la

superfície que heu triat i l'altra li toca i acarona la pell,

des de la punta del dit gros del peu fins al cap

Ja no hi ha zones prohibides: es pot tocar el triangle de

les bermudes, els genitals. Però no com a masturbació

o anar a buscar un orgasme. Senzillament tocar per

sobre, acariciar, descobrir.

Durant 15 minuts es tocarà suaument la pell de l'altra

persona. Sense pretensió de treure contractures ni

arreglar cap dolor. Si ets fisioterapeuta, en aquest

moment no exerciràs la teva professió! I si no ets

fisioterapeuta, vés amb compte perquè si fas massatge

alguna part del cos de la teva parella sense ser-ho,

pots causar més mal. L'exercici implica TOCAR, no

pressionar ni fer res més. TO-CAR. Amb suavitat, de la

manera que us agradi més o us resulti més agradable.

Es pot tocar la part de darrere del cos i la part de

davant, com si donéssim la volta a la truita!

Quan hagin passat els 15 minuts: canvi! Qui feia el

massatge, ara el rep. I seguiu les mateixes instruccions

que he explicat aquí a dalt!

La darrera norma, però no per això menys important.

Aquest joc no s'acaba amb joc sexual. Senzillament és

un joc de massatge sexual (i en dic sexual perquè

aquesta vegada sí que es pot tocar la zona genital)

sense l'expectativa que acabi ni amb masturbació, ni

sexe oral ni penetració de cap mena. Ho aclareixo

perquè si hi ha alguna de les persones que estigui

pensant “què bé, si fem això segur que després hi ha

sexe genital!” doncs que es vagi tranquil·litzant. Perquè

aquest exercici pretén donar un espai de reconnexió,

de sensació però no de genitalitat ni de pressió per

acabar en una relació sexual amb un joc més explícit.

Per això… ja hi haurà altres moments…

Et recordo les normes, per si de cas:

Per acabar, tornarem a valorar com ha anat tot el joc…



Què t'ha agradat més? I què t'ha agradat menys?

Per tu ha estat el mateix donar que rebre el massatge,

aquesta vegada que hem incorporat la zona genital?

Has pogut sentir una mica de plaer, excitació, desig

malgrat no haver pogut continuar jugant?



Si has sentit una mica de desig, és bon senyal, vol dir que et

vas connectant amb tu. I arribar aquí ja és molt important. Si

no has sentit res, de mica en mica. La propera vegada que ho

facis, intenta connectar amb la part més eròtica que tens a

dins.

Si has sentit rebuig o bloqueig o, fins i tot, aversió, et

recomano que contactis amb una professional que et doni un

cop de mà per treballar-ho.

Aquests exercicis necessiten constància, concentració i

motivació. Per tant, t'animo a continuar treballant per millorar

la teva sexualitat.

Gràcies!

eLena Crespi Asensio

 

 



Grà c i e s

eLena Crespi Asensio - 2022

Gràcies per confiar en mi i en els cursos que faig. Intento dur a terme la

meva feina de la millor manera possible, sempre aprenent a incorporar

una mirada que lluiti contra les discriminacions i les violències que rebem

les persones dels col·lectius oprimits. Cada dia intento formar-me i

aprendre per incorporar perspectives que, fins avui, no tenia incorporades.

Espero que aquest curs t'hagi ajudat a estimar-te i a valorar-te. La societat

cisheteropatriarcal, racista, classista, grassofòbica, lgbtiqafòbica,

capacitista ( i que inclou tantes altres opressions socials) no ens ho posa

fàcil.
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