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Vajinismus Nedir? 

Vajinismus (vagina: kılıf, kap; -ismus: fiil, edim) cinsel içinde kayganlaşmanın azlığı 

ile birlikte yaşanan tekrarlayıcı ve kalıcı rahatsızlık, yakınma ve ağrılarla karakterize olan bir 

cinsel bozukluktur. Bu rahatsızlıkta vajinal penetrasyon zorlanmalar yaşanmaktadır. 

Vajinismusta spesifik olan durum cinsel birleşme konusu için fobi derecesinde bir korku 

yaşanmasıdır (Reissing ve ark., 2004). Kadınlar cinsel birleşmenin neredeyse imkansız 

olduğunu düşünmektedir. 

Vajinismuslu bir kadının vajinası fiziksel olarak bir sorunun olmadığı göz önüne 

alındığında normaldir. Ancak mevcut olan kasılmalar çok şiddetli olmaktadır ki bazen vajinal 

muayenelerde anestezi altında yapılmak zorunda kalınır. Dolayısıyla vajinismus yıllarca süren 

başarısız evliliklerin yaygın bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaplan, 2014). 

İlk vajinismus tanımlaması 11. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İtalyan bir kadın doktoru 

olan Salernolu Trotula vulvada meydana gelen kasılmalardan bahsetmiş ve bunun tecavüze 

uğramış bir kadını bile bakire gösterecek düzeyle olduğunu belirtmiştir. 19. Yüzyılda Marion 

Sims’in tanımlaması ise günümüze daha yakındır. Bu tanıma göre ise izah edilemeyen bir 

bölgedeki sinirlerin aşırı hassaslığından kaynaklı vajinada meydana gelen spazmodik 

kasılmalardır(Leiblum, 2013). 



Alan dizinde disporoni ve vajinismus kavramları ayırt edilememektedir. Her iki 

kavramda cinsellikte acı ve rahatsızlık ile karakterizedir. Bir çok çalışmada ağrı ve pelvik kası 

gerilmelerinin vajinismuslu ve disporonili kadınlarda benzer düzeyde olduğu görülmüştür. 

ancak iki kavram için ayırıcı nokta  vajinismusda cinsel penetrasyondan kaçınma, korku ve 

aşırı kaygı hallerinin gözlenmesidir (Reissing ve ark., 2004). 

 

Vajinismus primer ve sekonder olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. Primer 

vajinismus daha önce cinsel birleşme yaşamamış kadınlarda görülürken sekonder vajinismus 

daha önce cinsel birleşeme yaşamış ancak travma ve istismar gibi psikolojik nedenlerden 

dolayı vajinismus geliştirmesi durumudur. Sekonder vajinismus görülme sıklığı olmakla 

birlikte çoğu vajinismus primerdir ve cinsel bilgilerin baskılı bir şekilde verilmesi sonucunda 

oluşmaktadır. Çoğu vajinismuslu kadın vajinalarının küçük olduğunu düşünerek komorbidite 

doğum fobisi de geliştirmektedir (Gillan, 1987). 

Vajinismusta tamamen penetrasyon olmasa bile kısmen girişin olduğu durumlar 

görülebilir. Bu durumlarda vajen parmak ya da tampon gibi girişlere olanak tanımasına 

rağmen bedende aşırı bir kasılma ve kapanma hali görülür. Kadın yataktan kaçma, bedeni 

sağa sola çevirme, partneri itme, ağlama ve kalp çarpıntısının yanında küçük panik ataklar 

yaşantıları bildirilmiştir (Ulusoy, 2015). 

 

 

 

 

Psoas  Kası  ve Vajinismus Etyolojisindeki Yeri  

Psoas kası dengeli çalışan bir bedenin temel taşıdır. Yaklaşık 45–50 cm uzunluğunda 

iri bir kastır. Göğüs kafesi ve gövdeyi bacaklara bağlar. Gövdenin her iki yanında birer tane 

bulunur. Psoas major ve psoas minor’den oluşur. Orijini T12 omuru ile başlar ve L1-L5 

omurların her birinden çıkarak devam eder. Psoas major leğen kemiği içinden, kalça soketinin 

üzerinden geçer ve femurun iç kenarındaki çıkıntıya (lessertrochanter) bağlanır. Psoas leğen 

kemiğine doğrudan bağlanmaz, göğüs kafesi ve femur ile olan ilişkisi, daha önemlisi İliacus 

kasıyla Femur üzerinde birleştiği tendon vasıtasıyla leğen kemiğini yaşamsal olarak etkiler. 



Psoas ve İliacus bir arada iliopsoas olarak anılır.Psoas’ın yeri, organlar, diyafram, kan 

dolaşımı ve sinir sisteminin birbiriyle ilişkilerini etkiler. Psoas, üstten diyaframla, alttan 

pelvik taban kaslarıyla fasya bağlantılarına sahiptir, böylece bel bölgesindeki baskıyı kontrol 

eder ve bu bölgenin denge ve sağlamlığına destek verir. Psoas kasının tonusu ve kalitesi leğen 

kemiğini ve iç kısmında bulunan bütün organları etkiler. Psoasın kasılıp gevşemesi, diyafram 

ve karın kaslarıyla bir takım çalışması içinde iç organlara masaj yapar, kan dolaşımını uyarır 

ve organların genel sağlığını etkiler. 

Diyafram, göğsü karından ayıran bir kas yapısıdır, abdominal kovukta bulunan 

karaciğer, mide ve dalak alt yüzeyinde yer alırken kalp hemen üstünde bulunur. Solunumun 

temel kasıdır. Tıpkı psoas gibi, diyafram da hem iskelet hem de iç organ yapılarının 

ritimlerince etkilenir ve bu ritimlere cevap verir. Aşağı ve yukarı hareket ederken sadece 

organlara masaj yapmakla kalmaz, omurlara da masaj yaparak sinoviyal sıvının omurgadan 

beyine doğru hareketini sağlar. 

Pelvik taban kasları pubis, oturma kemikleri ve kuyruk sokumunun ucu arasında 

hamak şeklinde gövdeyi alt ucundan taşır nitelikte bir kas grubudur. Psoas kalça ekleminin 

üzerinden geçerken yarattığı açı ile bir raf görevi görerek alt karın organlarını taşımakta ve 

gebelik döneminde bebeği taşımakta pelvik tabana yardımcı olur. 

Lombar sinir ağı psoas içi ve etrafından geçen karmaşık bir sinir ağ örgüsüdür. Birçok 

sinir, psoas yüzeyinin içine gömülüdür. Karın bölgesindeki organlar ve beyin arasındaki 

karmaşık iletişim psoası da içine alır. Psoas belli omurları burarak iletileri yanıtlar ya da 

yorumlar. Lombar bölgedeki sinirler, abdominal beynimiz olarak düşünülebilir. Psoas karın 

bölgesinde içgüdüsel duyguların hissedildiği bölgede bulunur. Psoas’ın üst ucu ve diyafram, 

solar plexusta bir araya gelir. 

Psoas inen aorta ile lombar ve kalça bölgesi boyunca paralel bir patika izler, alt bedene 

kan akışı üzerinde etkilidir ve ondan etkilenir. Böbrekler psoas’ın yanlarında yer alır, mesane 

ve üreme organları ise önünde uzanmaktadır. Böbreklerin fasya dokusu ve psoasın fasya 

dokusu o kadar iç içedir ki tek ve bir gibidir. Birine yapılacak bir ameliyatta diğerinin bağ 

dokusunun etkilenmesi kaçınılmazdır. 

 

Psoas  Kası Görevleri (Koch, 2012) 



Genel tanımıyla hip flexor (kalça bükücü) olarak tanımlanan psoas, bunun çok 

ötesindedir. Psoas’ın ana işlevi bacağın yürüme sırasında serbest salınımını sağlar ve yükün 

gövdeden bacaklar ve ayaklara aktarımında rol oynar. Yürümek ve koşmak bacaklarda 

başlayan bir eylem değil, aksine gövdenin merkezinden kaynak bulan bir eylemdir. Psoas 

gövdedeki yer çekimsel değişimlere yanıt verir ve bacak onu takip eder (Ulusoy, 2015). 

Psoas, omurgayı stabilize eden bir klavuz tel işlevi görür (tıpkı bir çadırın ana direğini 

destekleyen yan teller gibi). Aynı zamanda psoas, organlar için bir destek görevi görür; 

canlılığı, sağlığı ve uzunluğu organ işlevlerini etkiler, leğen kemiği içinde organların rahat 

dinlenebildiği ve normal işlev görebildiği bir alanın olabilmesi psoas kasının uzunluğu ve 

tonusuna bağlıdır. 

Psoas ile erectorspinae kasları karşılıklı bir ilişki içindedir. Erectorspinae kasları 

omurganın arkasında yer alır ve çoğu zaman zayıftır. Ancak psoas dinlenme halindeyken ve 

doğal dinlenme uzunluğundayken, erectorspinea kasları göğüs kafesinin yükünü 

destekleyecek tonuya ulaşır. Bu kasları güçlendirmek psoası özgürleştirir. 

Psoas, karın (rectusabdominis) kaslarını dengeleyici rol oynar (ön arka ilişkisi). Bu iki 

kas arasındaki denge bir bütünlük hissi sağlar. Mekik ve benzeri hareketler psoası sadece 

zayıflatmaz, gerginleştirir ve kısaltır; böylece çoğunlukla aşırı yük altındaki bel kaslarına, 

diyaframa ve iç organlara ekstra stres yükler. Bu stres, onların işlevselliğini ve hareketliliğini 

azaltmaktadır. Doğal uyum ve ritim kaybolur ve kişi kendini yalnızca bedeni olarak görür. 

Son olarak psoas bir hidrolik pompa işlevi görür; onun bu hareketi hücrelerin içine ve 

dışına sıvıların hareketini tetikler. Normal yürüyüşte her adımda kasılarak ve esneyerek 

çalışan psoas kası aktiftir ve normal hareketi organlar ve omurgayı sürekli şekilde uyarır. 

Psoasın yapısal bir destek olmak yerine, özgürce hareket eden bir kas olabilmesi, ana atar 

damarlardan bacaklar ve ayaklara engelsiz ve sürekli kan akışını destekler. Psoas ve lombar 

sinir ağı bacakları harekete geçirecek enerjiyi doğrudan sağlar aynı zamanda anal ve cinsel 

fonksiyonların aktive edilmesinde önemli bir role sahiptir. 

Alan dizinde psoas kasının psikolojik işlevleri yeni yeni tanınmaktadır. Oysa insanlık 

tarihinin en eski bilgilerinden biri budur. Özellikle yoga, bizlere eski bilgelerin psoas kasının 

önemini yüzyıllar öncesinde kavradığını gösteriyor. Bugün tüm dünyada uygulanan yoga 

pozlarının birçoğu, psoas kasının uzatılması ve esnetilmesi prensibine dayanıyor. Bu da 

bedensel ve zihinsel gevşemeyi sağlıyor ve anksiyeteyi azaltıyor.  

 



Psoas ve Korku Refleksi 

Kalça kemiğinin yanı sıra psoas kası diyaframa da bağlanıyor. Nefes alıp verme 

sırasında harekete geçen diyafram kası aynı zamanda korku ve anksiyeteyle ilişkili birçok 

fiziksel semptomun yer aldığı bir bölge. Liz Koch bunun psoas ile beyin sapı ve omuriliğin 

bilinen en eski bölümü olan “alt beyin” ile doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyor. Koch’a göre 

beyin korteksinin cümle kurma veya organizasyon kapasitesi gelişmeden çok daha önce, 

yaşamsal dürtülerin yer aldığı alt beyin oluşuyor ve bu bölüm en temel beyinsel fonksiyonları 

yönetiyor (Ulusoy, 2015). 

İçgüdüsel olan ve kişisel deneyime bağlı olmayan tek korku düşme korkusudur. 

Karmaşık bir set sinir iletisi ile meydana gelir ve flexor kasların kasılmasıyla sonuçlanır. 

Psoas en büyük flexor kaslardan biri olarak, korku ile hemen devreye girer. Korku refleksi 

daha yaşamın ilk haftalarında oluşur ve sinir-kas sistemimize yerleşir. Çok yüksek bir ses 

duyduğumuzda veya fiziksel zarar görme olasılığı olan ani bir durum bizi hazırlıksız 

yakaladığında beden korunma haline geçer. Baş omuzların arasına doğru çekilir, omuzlar 

kulaklara doğru yükselir, karın kasları ve hip flexor kaslar kasılır ve bedenin arkasındaki 

kaslar katılaşır.  

Korku refleksi her ateşlendiğinde psoas kasılır. Bunu yaparak uçları birbirine 

yaklaştırır, güvenlik hissi yaratacak bir kapanma yaratır, yumuşak, incinebilir bölgeleri 

(genital organlar, yaşamsal organlar, yüz) kapatarak korumaya almış olur. Kaç ya da savaş 

tüm bedeni etkileyen bir uyarımdır ve sempatik sinir sistemi devreye girer, adrenalin 

salgısıyla kalp atışları ve nefes hızlanır. Normal koşullarda tehdit ortadan kalktığında 

parasempatik sinir sistemi tüm bu kaslar gevşeyerek eski haline döner. 

Korku refleksi, dengeleyici dinlenme süreçleri ve çözülme (kaçmak veya savaşmak) 

olmadan veya çok kısa sürerek, sürekli tekrar ettiğinde; bedeni bir sonraki korku 

refleksi/saldırıya hazır tutmak üzere sürekli gerginlik yaratan koşullanmış bir tepki ortaya 

çıkar. Bu gerginlik anksiyetesi olarak deneyimlenir. 

Vajinismusta ise asıl sorun ilişkiye ait korku ve kasılma, kapanma, geri kaçınmadır. 

Her ne kadar klasik bilgiler vajen 1/3 alt kaslarında -pubokoksigeal pelvik taban kasları-  

kasılma tarif etse de bu durum her zaman için böyle olmamaktadır. Kegel Egzersizleri vajen 

alt (pelvik taban) kaslarını eğitmeye dönüktür. Oysa vajinismusta vajen yani pelvik taban 

kasları serbesttir. Vajinismusta asıl sorun beynin ilkel bölümünün kontrolünde olan psoas 

kaslarının korku ve diyafram/nefes aracılığı ile kasılmasıdır.  



Dr. Ulusoy Teknik’te tedavi süresinin üç saate kadar kısalmasının ana nedeni de;  

● Hipnoz ile korkuların giderilmesi, 

● Hipnoz ile bedensel gevşeme sağlanması, 

● Muayene ve çalıştırma sırasında Holotropik ve Bacak Geri Bildirimli 

Mindfulness içeren Nefes Tekniği ile Diyafram kontrolü sağlanarak hem beyin 

sapındaki ilişkiye ait koruyucu, kaçınıcı ilkel refleksin kontrolü hem de Psoas 

kaslarını dolayısıyla uylukların gevşemesinin sağlanmasıdır.  

 

                        YÖNTEM 

     Vajinismusta Hipnoterapi - Birinci Aşama 

İlk aşamada başlangıcında şu telkinler verilmektedir (Ulusoy, 2015): 

“Ellerimizle, parmaklarımızla en ince detay gerektiren işleri yapabiliriz. Yazı 

yazabilir, klavye kullanabiliriz. Parmaklarımızın üzerinde farklı farklı kas grupları bulunur ve 

bu kas grupları birbirileri ile koordineli çalışarak yapmak istediğimiz en ince detayı 

gerçekleştirirler. Aynı kas grupları sırtında, karnında, vajeninde, kalçanda, uyluk ve 

bacaklarında da bulunur. O halde şu andan itibaren sırt kasların, kalça kasların, karın kasların, 

vajen kasların, uyluk ve bacak kasların birbirleri ile uyumlu ve koordineli çalışmaya 

başlıyorlar. 

Yere bir kalas uzatıversem ve bu kalasın üzerinde gözün açık ve kapalı yürümeni 

istesem bunu rahatlıkla yapabilirsin. Aynı kalası yerden beş kat yüksekliğindeki iki binanın 

çatıları arasına yerleştirsem, az önce yürüdüğün kalasın üzerinde yürümeye çekinir ve tedirgin 

olursun. Değişen zihinsel setler ve engellerdir. O halde şu andan itibaren ilişkine engel olan 

zihinsel setlerin ve engellerin bir bir ortadan kalkıyor.  

Acı göreceli bir kavramdır. Bazen gün içinde yoğun bir koşuşturmacanın ardından eve 

gelip de üstünü değiştiğinde, bedeninin herhangi bir yerinde bir morluk görüverirsin ve hemen 

düşünürsün nereye çarptığını neden acı duymadığını. Acı göreceli bir kavramdır. O halde şu 

andan itibaren gerek dildo çalışmalarında gerekse de penis aşamasında ağrı, acı 

duymayacaksın. 

Geçmişte olumsuz hikayeler ile büyüdün, cinsel travmalar yaşadın, aynı zamanda 

(ebeveynin veya kendin) koruyucu bir duygu geliştirdin. Tüm bunların duyguları senin için 

silikleşmiş soluklaşmış bir resme dönüyor. Resim silikleşip soluklaşırken artık olayları 

hatırlasan dahi eskiden olduğu gibi seni rahatsız etmeyecekler. Küçük bir çocuk iken belki de 



koruyucu bir duyguya ihtiyacın vardı, oysa bugünkü yaş ve zihin seviyen ile dışarıdan sana 

gelebilecek tacizi engelleyebilecek durumdasın. 

Bir ilişkiyi öncelikle eşini mutlu etmek ya da annelik özlemi yerine değil, kendi 

bedensel mutluluk ve hazzın için yaşayacaksın. Ardından eşinin mutluluğu, takip eden ve 

istediğin bir zaman diliminde annelik özlemi karşına sonuç olarak çıkıverecek. O halde 

bugünden itibaren eşin ile yasal zeminde olduğunun farkında olarak rahat bir ilişkiyi 

yaşayacaksın.” 

 

 

Vajinismusta Hipnoterapi - İkinci Aşama 

 

Hipnodrama 

Tekniğin başlangıcında şu telkinler verilmektedir (Ulusoy, 2015): 

“Bir tiyatro sahnesi hayal ediyoruz. Sahnenin önündeki tüm koltuklar boş. Sahneyi en 

iyi görebileceğin koltuğa oturuyorsun. Perde her iki yöne doğru açılıyor. Işık sahnenin sol 

tarafını aydınlatıyor. O da ne? Sahnenin sol tarafında bir benzerin beliriyor. Güçsüz, aciz, 

ilişki yaşayamayan, kaçınan, korkan ve kasılan benliğin. Şimdi ışık sahnenin sağ tarafına 

yöneliyor. Buradan bir benzerin daha, ama kendine güvenerek güçlü adımlarla geliyor. 

Çalışmaları yapıveren (parmak egzersizlerinden sonra önerilen telkindir), rahat ilişkiyi haz 

alarak yaşayacak olan benliğin. Her iki benliğin de sahnenin ortasında sana doğru bakarken, 

sol taraftan gelen benliğin söz alıyor; “Bugüne kadar seni korudum ve kolladım. Bugünden 

sonra da seni koruyabilirim.” Güçlü benlik söz alıyor; “Evet, bilerek ya da bilmeyerek onu 

oluşturdun, ama içinde bir de ben vardım. Ben senin rahat ilişkiyi yaşayabilecek ve haz alacak 

olan güçlü benliğinim. Benimle bugün tanıştın.” Aciz benlik tekrar söze giriyor; “Neden ona 

inansın ki? Söylediği gibi gerçekten güçlü bir benlik olsaydı, bu ilişkiyi daha önceden 

yaşayamaz mıydı?” Güçlü benlik söze giriyor; “Bulutlu bir havada güneşi göremiyor, gündüz 

başını gökyüzüne çevirip baktığında yıldızları göremiyorsan da onların orada olmadığını inkar 

edemezsin. Onları inkar edemediğin gibi beni de inkar edemezsin, ben de her daim senin 

içindeydim. Bugün fark ettin.” Her iki benlik de sana doğru bakmaya devam ederken, şimdi 

sahneye çıkıyor, aciz ve güçsüz benliğini o sahneden aşağıya indiriyorsun. İndirmekle 

yetinmeyip, salonun kapısına kadar eşlik ediyorsun. Salonun kapısına kadar eşlik etmekle 

kalmayıp, tiyatro binasının ana kapısına kadar yanında gidiyorsun. Son kez ona bakıyor, artık 

ona ihtiyacının kalmadığının farkındalığı içinde onu oradan yolcu ediyorsun. Tamamen 



uzaklaştığında, ufukta kaybolduğunda ve artık onu göremez olduğunda kapıdan içeri giriyor 

ve kapıyı içeriden sıkı sıkıya kilitliyorsun. Geri dönse bile kapıdan içeri giremeyecek. Şimdi 

salona geçiyor, salonun da kapısını içeriden sıkı sıkıya kilitliyorsun. Artık o sahne, oradaki 

güçlü benlik sana ait. Koşar adımlarla güçlü benliğine doğru gidiyor, onunla kucaklaşıyor ve 

bütünleşiyorsun.” 

 

Metaforik Yaklaşım 

Tekniğin başlangıcında şu telkinler verilmektedir (Ulusoy, 2015): 

 “Kurak, çorak, kayalık bir alanda yaşarken yaşamak istediğin, arzuladığın, bulunmak 

istediğin bir mekana doğru yürüyüşün devam ediyor. Bu yürüyüş esnasında ufak tefek 

sorunlarla karşılaşsan dahi bunları aşabilecek gücü ve cesareti içinde hissediyorsun. Dağ gibi 

duran sorununu küçük parçalara böldüğümüzü, her parçanın yanına yaklaştığımızda aslında 

onun birer karınca yuvasının tepesinden farksız olduğunu görüyor ve deneyimliyorsun. 

Ve bir vajen, ister uzun ister kısa, ister büyük ister küçük olsun her boy ve çapta 

dildoyu ya da penisi içine alabilecek özel bir yapıdadır. Ve olarak böyle bir vajene sahip 

olduğunun farkındalığına ulaşıyorsun. Sağ kalçan, sol bacağın gevşiyor. Sol kalçan ve sağ 

bacağın gevşiyor Eşin ile ilişki yaşamak istediğinde bacaklarını aşağı yukarı, sağa sola her 

yöne rahatlıkla hareket ettirebilecek, eşinin yaklaşmasını, penisini vajen girişine 

yerleştirmesini, tatlı sert kıvamını ve kendine has sıcaklığını hissedeceksin. Ve bir vajen 

doğada erekte olmuş en güçlü penisi dahi sönmüş, pörsümüş işe yaramaz hale getirebilecek 

bir yapıdadır. Kadın olarak böyle bir vajene sahip olduğunun farkındalığına ulaşıyorsun.” 

 

Vajinismusta Hipnoterapi - Üçüncü Aşama 

İdeomotor Etki ve Bilinç Dışını Etkileme  

Tekniğin başlangıcında şu telkinler verilmektedir (Ulusoy, 2015): 

“Her iki elini dua eder gibi havaya doğru kaldırmanı istiyorum. Dirsekler havada, 

kollar birbirine yakın. Şimdi senden sorununu düşünmeni istiyorum. Korktuğun, kasıldığın, 

ilişkiye giremediğin anlar. Sen bunları düşünürken, bu sorunu anlatabilecek bir sembol 

arıyorum. Evet, bir dörtgen düşünmeni istiyorum senden. Düşündüğün bu dörtgeni sorun 

sembolü olarak sol avucuna yerleştiriyorum. Sorun sembolü sol avucunda. Şimdi bu soruna 



ait bir iç kaynak arıyorum. Sadece bu soruna ait ve bu sorunu çözebilecek bir iç kaynak. Evet, 

bir prizma düşünmeni istiyorum senden.  

    Düşündüğün bu prizmayı iç kaynak sembolü olarak sağ avucuna yerleştiriyorum. Sorun 

sembolü sol avucunda iç kaynak sembolü sağ avucunda. Şimdi, senin iraden ve ben gözlemci 

kalmak kaydı ile eğer bilinç dışı var olan sorunu kendi iç kaynağı ile çözebilecekse, ellerin bir 

mıknatısın farklı kutuplarının birbirini çekmesi gibi birbirlerine doğru yaklaşıp 

dokunacaklar.” 

Eller, bilinç dışının hareketi olan “Testere Dişlisi” hareketi ile kısım kısım birbirlerine 

yaklaşıp dokunurlar. İki üç dakikada tamamlanabileceği gibi, yirmi dakikaya ulaşan vakalar 

da vardır. Terapist olarak sabırla beklemek gerekir. Gerektiğinde telkinlerle “Yönlendirmeli 

imgelem” yapılabilir. Bu yönlendirme de bedenin her iki yarısındaki enerjiler toplanarak 

ellere aktarılabilir. Ya da dışarıdan enerji aktarımı yapılabilir. Nadir olarak ellerin 

kavuşmadığı hatta ve hatta birbirlerinden uzaklaştığı görülür. Bu durumda bilinç dışında 

sorun ait çözümlenmeyen veya hasta tarafından hekime anlatılmayan bir durumu, taciz, 

tecavüz gibi akla getirmek gerekir.  

Eller birbirine birleştiğinde şu telkinler verilir; 

“Bilinçdışına teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bilinçdışına. Var olan sorunu 

kendi iç kaynağı ile çözümlediği için. Bir martının suya dalıverişi, suyun üzerinde duruşu ve 

yine kanat çırparak gökyüzüne doğru süzülüverişi gibi eşinin penisini içeri almak için, üzerine 

doğru yüklenme hareketine zihinsel ve bedensel gevşeme ile karşılık verirken, eşinin içine 

girmesine, çıkmasına ve içindeki hareketine rahatlıkla izin vereceksin. Bir yaşam boyu eşin 

ile istediğin zaman, mekan ve pozisyonlarda en iyi ilişkileri yaşayıp haz alacaksın.” 

 

Kas Germe ve Gevşetme  

Bu teknik penisin başı ya da yarısı girip kasılma olduysa kullanılır. İlişki anında 

yaşanan kasılmaları kaldırmanın bir yolu da kas germe ve gevşetme çalışmalarıdır. Pratikte bu 

durum, hipnoz harici de hastanın sırtüstü uzanarak boynundan itibaren ayakucuna kadar sırası 

ile kas gruplarını kasıp bırakması ile yapılır. Amaç, kasılmayı bilinçli olarak deneyimleyerek, 

takibinde gevşemeyi öğrenebilmektir. Aynı süreci hipnoz altında telkinlerle ayrı ayrı kas 

gruplarına uygulamak da olumlu ve daha etkili sonuç vermektedir.  

 

Simülasyonlu Kas Germe ve Gevşetme 



Hasta hipnoz altında ilişki anını düşünür, o anda nasıl bir kasılması olduysa onu 

bacaklarında hissetmesi istenir. Hastanın bacaklarında gerginlik başlar. Gerginlik ve kasılma 

önce sağ bacağa alınır ve sol bacak telkin ile gevşetilir. Ardından gerginlik ve kasılma sol 

bacağa alınır. Sağ bacak telkin ile gevşetilir. Takibinde gerginlik ve kasılma sol kola alınır, 

her iki bacak telkin ile gevşetilir. Ardından gerginlik ve kasılma sağ kola alınır, her iki bacak 

ve sol kol telkin ile gevşetilir. Bu teknikte şu şekilde bir telkin faydalı olacaktır: 

“Gerginlik ve kasılma yer değiştirir. Yer değiştirirken kaybolur. Yer değiştirebilen bir 

gerginlik ve kasılma o bölgene ait değil, zihne ait bir gerginlik ve kasılmadır. O halde şu 

andan itibaren rahat bir ilişkiyi gerginlik ve kasılma olmadan yaşayabilirsin. Burada bilinç 

dışına beden üzerinden güçlü bir telkin verilmektedir. Bak fiziksel değil, sana ait, sana aitse 

bırakabilirsin.” 

 

 

Üç Saatlik Çalışma ile Bir Günde Sonuca Giden, Vajinismus Tedavisinde Dr. 

UlusoyTekniği: 

“Formülasyonlu Sorun Odaklı yaklaşım + Ayna Nöron Aktivasyon uygulamalı  Psikoeğitim+ 

Hipnozla; formülasyonlu soruna dönük terapi, kasılmaların kaldırılıp zihin beden 

gevşemesinin sağlandığı ve İlişki modeline ait hazırlık + Geri Bildirimli/Biofeedback, 

Farkındalık/Mindfulness içeren ve Dirençlerin kaldırılmasına ait Holotropik Nefes uygulamalı 

davranışçı (muayene ve çalıştırma) tedavinin uygulanarak ilişkiye ait modelin öğretildiği” 

süreci kapsayan eklektik (birden fazla yöntem), entegratif (kendi içinde organize) ve 

basamaklı bir süreci kapsar. Tedavi öğrenmeye ve beyinde/zihinde nöroplastisite oluşturmaya 

dönüktür.  

 

 
      Terapi Öncesi 

Kişi için geçmiş travmalara, bilişsel, davranışçı yapılanmalara bağlı ilişkiye girememe 

olan vajinismus teşhisi konuldu. Vajinismus teşhisi daha çok klinik hikaye ile konulur. Çünkü 

muayene sırasında çok rahat olup ama vajinismusu yaşayan kadınlar da vardır. Bu nedenle 

muayene sadece teşhisi pekiştirmek ve zara ait fiziksel bir sorun olup olmadığını görmek için 

değerlendirmede kullanılır. Hastamız zihni ve bedeni ile uyumlu olmayı, verdiği kontrol 

edilemez tepkilerin kaldırılmasını ve rahatça, haz alarak eşi ile ilişki yaşayabilmeyi istiyordu.  



Vajinismus tanısı konan kadının ön sevişmeye ait hiçbir sorunu olmaz. Ön sevişmeden 

de yeteri kadar haz alır. İçeriye bir şeyin girme anı, şiddetli korkuyu tetikler. Bu korku ilkel 

beyin tarafından kontrol edilir ve istem dışı bir refleks olarak tüm bedende kaçınma davranışı 

oluşturur. Hasta bu refleks anını şöyle anlatır; “Göz bebeklerinize parmağınızı dokundurmaya 

kalktığınızda nasıl izin vermezseniz, aynı tepkiyi ilişkide veriyorum.” 

 

Psikoeğitim  

Klinik vakaların formülasyonu ve çözümlemesinde psikoeğitim önemli bir yere 

sahiptir. Vakanın hikayesi dinlendikten sonra psikoeğitim aşamasında şu bilgiler verilmiştir: 

“Öncelikle hikayenizi aldım. Bu hikaye eşliğinde birazdan sorununuzu formülüze 

edeceğim. Daha sonra hipnoterapi kullanarak sorun odaklı çalışıp, sorunlarınızı, zihninizdeki 

engelleri kaldıracağım. Verdiğiniz, istem dışı tepkileri zihinsel ve bedensel gevşeme ile yer 

değiştireceğim. Eşiniz ile birlikte klasik bir vajinismus tedavisini anlatan otuz dakikalık bir 

eğitim filmi izleyeceksiniz. Ardından muayene, eğitim ve çalıştırmaya alacağım. Muayenede 

farklı çaplarda plastikten dört aparatımız (dildomuz) olacak. Vajenden içeriye bir şey giriyor 

mu, çapın artışını tolere edebiliyor musun, zara ait sorun var mı? Bunları kontrol edeceğiz.  

      

Takibinde yeniden hipnotik telkinlerle çalışıp; hipnodrama ile ego güçlendirme, 

imajinasyonla ilişkiye hazırlık, bedensel gevşeme kullanacağım. Tüm bunlar toplamda üç 

saatlik ilk görüşmemizde tamamlanmış olacak. Ardından sizi kaldığınız otele göndereceğim. 

Öğrettiğim çalışmaların kısa süreli tekrarlarını yapacak ve verecek olduğum ilişkiye ait 

seksüel pozisyonlar filmini izleyeceksiniz. Çalışmalar başarı ile yapıldıktan sonra akşamüstü 

sizi tekrar alacağım. Albrecht İdeomotor Hipnoz Tekniği ile bilinçaltınızı destekleyecek, nasıl 

bir ilişki yaşayacağınızın psikoeğitimini vereceğim. Sonra İlişki yaşamak için kaldığınız otele 

gideceksiniz.  

 

Hipnoz Psikoeğitimi 

Danışanlar genellikle hipnoz için çarpıtılmış ve yanlış bilgilere sahiptir. Bu noktada 

vaka ile hipnoz konusunda psikoeğitim verilmiştir. Bu noktada psikoeğitim şu aşamaları 

içermektedir: 

Terapist (T): Şimdi Hipnoza ait bir sorum olacak; Sizce hipnoz nedir? 

Danışan (D): Uyuyacağım ve sizin dediklerinizi yapacağım. 



T: Bu tanım, sosyal medyanın bize aktarılandır. Hipnoz uyku ile uyanıklık arası 

bilincimizin açık olduğu, bilinçaltını yeniden kurgularken, bilincin açık, gözlemci öğrenebilir 

olduğu bir süreçtir. Hipnoz, zihinsel-bedensel gevşemeyi sağlarken, öğrenme süreçlerinizi 

hızlandırır. İsterseniz şimdi bir öğrenci süje eğitim filmi üzerinden size hipnozda neyi nasıl 

yapacağımı göstereyim; 

Ekranda da izlediğiniz gibi ayakta duran süjenin tam arkasındayım. Suje tavan duvar 

hizasına gözlerini odaklıyor. Üç derin nefes alıp veriyor. Ellerim ise sırtında. Gevşemeye ait 

telkinlerle beraber, ellerimi sırtından uzaklaştırırken bedeninin geriye doğru çekileceğini 

söylüyorum. Ve ellerimi çekerken bedeni geriye doğru geliyor. Her zaman dengede olan 

bedenimiz, telkinlerim ile birlikte geriye çekildi. Çok basit anlamda kişinin telkin alabilirliğini 

gördük. 

     Şimdi izleyeceğiniz sahnede süjenin bir koluna uçan balon bağladığımı hayal etmesini 

istiyorum. Bu hayal ile birlikte sol kolu havaya doğru kalkıyor. Kolun gevşek olması burada 

önemli. Diğer kola da kaskatı kesilmesi için telkin veriyorum. Şimdi kasılan kolunu bükmeğe 

çalıştığımda gördüğünüz gibi bükemiyorum.  

Telkinlerle bir kolunda gevşeme diğerinde kasılma yaratabiliyorum. Ön sevişmede sol 

kol gibi bedeniniz gevşek ve rahat iken ilişki anında diğer kol gibi kasılıp kalıyor. İşte 

hipnoterapide yapacak olduğumuz basamaklı bir sistem içinde, var olan kasılmalarınızı 

gevşeme ile yer değiştirmek olacak. 

Şimdi birlikte, süjede el anestezisini izleyelim. Vajinismusta önemli bir nokta kadının 

acı duyma endişesidir. Belki çalışmalar sırasında baskı, yanma, sızı, küntlük hissedeceksiniz. 

Ama zihin genelde bunları abartır ve daha çok tepki vermeye çalışır. Biz bu durumları tekinle 

de kontrol altına alabiliyoruz. Şimdi süjenin el sırtında ağrı ve acı duymaması yönünde telkin 

veriyorum. Gördüğünüz gibi telkin sonrası eline bir iğne batırdığımda elini ne geriye çekiyor 

ne de tepki veriyor. Tolere edebildi, kabul edebildi. Bu sahneyi, sizi hazırladıktan sonra 

penisin vajene rahatça giriş çıkışı olarak tanımlayabilirim.  

Şu ana kadar izlediğiniz hipnoz mayalama filminde süjemiz hipnoz altında idi. Fakat 

aklınıza şu soru gelebilir; “Ben ilişki yaşarken hipnoz altında olmayacağım…”  Çok doğru 

zaten bilincinizi açık tutarak süreci götürmemin gayesi de bu. Bakın şimdi sujeyi hipnoza 

almayacağım. Sadece telkinlerim ile iğneyi acı duymadan batırabileceği yönünde şartlayıp 

farkındalık kazandıracağım. Evet, bu şartlamadan sonra süjemiz uyanık durumda iken iğneyi 

kendi kendine batırdı. Korkmadı, acı duymadı ve tepki vermedi. Bu sahneyi ise, size burada 

öğrettiğim süreçlerin sonunda otelde sizin tarafınızdan rahatça tekrar edilmesi olarak 

değerlendirebilirsiniz.  



 

                Vaka ve Terapi Süreci 

Hastamız hipnoz seans odasına alınır. Vajinismusun dörtlü formülasyon üzerinden 

zihinde “Bilişsel – Davranışçı – Dinamik – Varoluşçu” nereye oturduğu tespit edilir. Ruhsal 

aygıt, kişisel bilinçdışı, rehber bilinçdışı tanımlamaları ile psikoeğitim verilir. Bilmenin, 

bilginin ötesinde; sorunu duygusal yapıların oluşturduğu metaforla anlatılır.  

İlk hipnoz seansında Dr. Ulusoy Hipnoz İnduksiyon Tekniği ile “İşitsel - 

Algısal/Dokunsal – Görsel” yapıların test edileceği zihninin hangi temsil sistemlerini 

kullanacağı bilgisi verildi. Üç dakika süren bir uygulama ile temsil sistemleri tespit edildi. 

Ardından tekrar seansa alındı. Hipnotik zihin-beden gevşemesi, metafor, imgeleme, soruna 

dönük teknikler, başarı ile özdeşim, rahat muayene telkinleri verildi. Hipnozdan çıkarıldı. 

Seans odasına eşi de alındı. Otuz dakikalık bir eğitim videosu olan, 12 haftalık terapi 

sürecini kapsayan klasik cinsel terapi odaklı vajinismus tedavi sürecini içeren eğitim filmini 

birlikte izlemeleri sağlandı. Filmin bitiminden sonra ilk görüşmenin yapıldığı odaya çiftimiz 

alındı. Vajenin yapısı, komşu organlarla ilişkisi, penisin vajene giriş çıkışını gösteren 

animasyon üzerinden muayenede yapacaklarımız anlatıldı.  

Çiftimiz muayene odasına alındı. Ayna karşısında dış genital yapılar ve büyük ve 

küçük dudakları araladığında aradaki vajen girişi gösterildi. Dört çaptan oluşan vajinal 

setimizin ilkine kaydırıcı jel sürülür ve kullandığı-baskın olan eli ile tutması istendi. Diğer eli 

ile dudakları aralar ve aparatın ucunu vajen girişine dokundurup çekmesi istendi. Birinci 

aşamamız bakma, görme, dokunmayı içerdi. 

Aparatların içeri alınma sürecinde nefesin önemi anlatıldı. Korku ve kasılmayı asıl 

yaratıp aparatın/penisin vajen içine girmesine engel olan istem dışı refleks merkezi, beynin 

ilkel kısmıdır. Her duygunun nefeste bir ritmi vardır. Eğer diyaframınızla nefesi kontrol 

edebilirsek beynin ilkel savaş ya da kaç tepki merkezini de kontrol edebiliriz. Bu merkezi 

kontrol ettiğimizde sorunu oluşturan Psoas Kas grubunu da gevşetmiş oluruz.  

Tedavi içinde diyafram ve nefes kontrolü sağlatarak hem ilkel beyin merkezini (Beyin 

Sapı, Omurilik, Amigdala) hem de Psoas kaslarını kontrol etme öğretildi. Burada amaç, 

vajenden içeri bir şey almak değildir. Amaç içeri bir şey alırken kişinin verdiği tepkileri 

kontrol edebilmesini sağlamak olacaktır. Bugüne kadar başaramamanın sebebi, istemsiz 

süreci kesintiye uğratacak mekanizmayı bilmeme nedeniyle beden üzerinde kontrol 

sağlayamamadır. 



Bu noktadan sonra terapi süreci şu şekilde ilerlemiştir: 

“Öncelikle benim yaptığım gibi rahat bir nefes alıp ağzınız açık nefesinizi 

diyaframınızdan tutarak yavaşça bırakmanızı istiyorum.  Evet, böyle çok güzel. Aparatı içeri 

alırken nefesi aldığınız anlarda değil, verdiğiniz anlarda itmenizi isteyeceğim. Herhangi bir 

sıkıntınız olursa nefesiniz üzerinde sakince gidip gelerek adeta sörf yapmanızı istiyorum. 

Peki şimdi ilk aparatı size tekrar veriyorum ve anlattığım bilgiler ışığında 

deniyorsunuz. Çok güzel bakın ilk defa içeri bir şey alabildiniz. Oranın bir boşluk olduğunu 

deneyimlediniz. Şimdi ikinci aparatımızı deneyeceksiniz. Aynı teknikle devam edin.” 

Her aparat arasında küçük çap farkları vardır ve hastamız dört aparatı da içeri alır. 

Aparat serisini yaparken cesaretsizlik gelişirse hekim olarak aparatın yapılmasına yardımcı 

olunur. Aparatlar yapılırken telkin vermeye devam edilir, nefes, diyaframdaki 

kontrolsüzlükleri ve bacağında Psoas Kaslarına bağlı tepkileri, gerginliği görerek; sözel ve 

kasılan noktaya dokunarak geri bildirimlerde bulunulur. Yeri geldiğinde Holotropik Nefese 

(Grof, 2013) geçirtir, ilkel beynin tepkisinin nefes tekniği ile çözümlenmesi sağlanır.  

Dördüncü aparat içeride 20 dakika bekletilirken vajenin bu çapa uyum sağlamasını 

hedeflenir. Yirmi dakikalık sürecin sonunda hastamız aparatı yerinden çıkarır. Rahatça beş 

giriş çıkış yapar. Sonra aparatla vajen girişini, alt-üst yastıkçıkların esneme durumu kontrol 

edilir. Takibinde yetkiyi eşine devrederken eşinin de büyük aparatı beş kez içeri alıp 

çıkarması yaptırılır. 

           Hastamız aparatı kendisi yapmış, eşine yaptırmıştır. Sırada aparat ile penis arasında 

eşinin bir parçasını yani bir ve iki parmak içeri alışını deneyimletmeye gelir.  Eşinin bir ve iki 

parmağını da alan hastanın muayenesi ve eğitimi tamamlanmış olur. Hastamız Hipnoz Seans 

Odasında tekrar hipnoz seansına alınır. Hipnodrama ile ego güçlendirilir. İlişkiye ait 

metaforlu imajinasyon kullanılır. Ödevler imajine ettirilir. 

Hipnoz seansının ardından hastamız eşi ile birlikte kaldığı otele gönderilir. Sırasıyla 

aparatları birer kez yapması, büyük aparatı içeride yirmi dakika tutup bekletmesi, yirmi giriş 

çıkış kendisi yirmi giriş çıkış da eşinin yapmasının ardından eşinin bir ve iki parmağının 

içeriye birer kez alması istenir.  

Ödevin ardından verilen seksüel pozisyonlar eğitim filminin izlenmesi istenir ki, 

hastamızın zihni ilişkiye hazır olsun. Akşam üstü hastamız ödevleri yapmış olarak alınır. 

Hipnoz Seansında Albrecht İdeomotor Hipnoz Tekniği kullanılarak Bilinçaltı destek sağlanır 

ve İlişkiye ait metaforlu imajinasyon kullanılır. Eşiyle birlikte ilişkinin nasıl yaşanacağının 

psikoeğitimi verilir. Otele gönderilir. Hastamız akşam deneyimi yaşar.  



Deneyim sırasında penisin başı, yarısı girmiş ama kasılma tarif ediliyorsa ertesi gün 

Hipnotik Kas Germe-Gevşetme çalışması yapılır ve o sorun da ortadan kaldırılır. Hastamıza 

adet öncesi ve sonrası onar gün büyük aparat çalışması günde yirmi giriş çıkış olacak şekilde 

uyumunu ve öğrendiği bilgiyi pekiştirmek amacıyla verilir. Ayrıca bu zaman diliminde en az 

üçer deneyim istenir. Tedavi sürecinin sonunda hastamız eşi ile rahatça ve en az iki 

pozisyonda ilişki yaşadığını beyan eder. Korkuları ve kasılmaları artık yoktur. Eşi ile yaşadığı 

ilk ilişkiden haz da almıştır.  

                                     SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Vajinismus kadın cinsel işlev bozuklukları içerisinde vajinal girişin yaşanmaması ve 

cinsel penetrasyondan fobi düzeyinde duyulan korkudur. Ve bu bozukluk ileri seviyede 

evliliklerin bitmesine neden olmaktadır. Vajinismus tedavisinde birçok ekolun tedavi yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada vajinismusun tedavisinde hipnoz tekniğinin etkinliği vaka 

sunumu üzerinde incelenmiştir. 

Vajinismus genel olarak pelvik taban kaslarındaki kasılma ile ilgili bir sorun olarak 

görülse de ülkemizdeki hastalarda bu sorunun olmadığı, bunun yanında Psoas kasında 

sorunlar olduğu görülmüştür (Ulusoy, 2015). Bu nedenle Ulusoy tarafından geliştirilen ve 

psoas kasının gevşetilmesi ve kontrol edilmesi üzerine temellenmiş olan, Dr. Ulusoy Hipnoz 

İndüksiyon Tekniği tercih edilmiştir. Bu teknik ile vajinismus vakasının bir gün içerisinde 3 

saatlik bir terapi sonrasında çözüme gideceği ve günün sonunda vajen girişte korku ve kaygı 

olmadan cinsel penetrasyon yaşaması amaçlanmıştır. 

Yöntem kısmında ayrıntılı şekilde belirtilen ve vajinismus tanısı konulan hasta ile 

terapi sürecine başlanmıştır. Seansların başlangıcında tanı koyma işleminin ardından 

vajinismus hakkında kişiye ve partnerine detaylı bir psikoeğitim verilmiştir. Vajinismus 

oluşumunda en büyük sorunlardan birinin kadının bedenini tanımaması ve sorunu hakkında 

bir bilgiye sahip olmamasıdır (Basson, 1996; Devroede, 1999). Verilen psikoeğitim ile bu 

engelin kaldırılması ve kişinin sorununun farkında olması amaçlanmıştır. Vajinismus 

psikoeğitimini hipnoz psikoeğitimi takip etmiştir. Her ne kadar hipnoz normal ve klinik 

popülasyonda bilinen bir teknik olsa da bazı yanlış inanışlar bulunmaktadır. Bunlarında 

başında hipnozun bilimsel yönünün olmaması ve hipnoz altındaki kişiye verilen telkinlerle her 

şeyin yapılabileceği inançları yer almaktadır (Barnier ve Nash, 2008; Kihlstom ve Steven, 



1997). Bu bilgilerin de verilmesi kişinin hipnoza yönelik kaygılarının azaltılmasında ve 

savunmalarının yumuşamasına katkısı bulunmaktadır.  

Terapinin devam eden sürecinde Dr. Ulusoy Hipnoz İnduksiyon Tekniği’ne geçildi. 

Bu süreç içerisinde yöntem kısmında özetlenen yöntem ve tekniklerin sonunda vakanın gün 

sonunda partneri ile en az iki pozisyonda cinsel ilişki yaşadığı kişinin ve partnerinin beyanları 

ile görülmüştür. Bu sonuç Dr. Ulusoy Hipnoz İnduksiyon Tekniği’nin vajinismus tedavisinde 

etkin ve kısa süreli bir tedavi imkanı sunduğunu göstermektedir.  

Alan dizin incelemelerinde uzun süreli hipnoz seanslarının vajinismus tedavisinde 

kullanıldığı görülmüştür. Fuchs (1980) vajinismus tedavisinde hipnoz tekniğini kullanmış ve 

9 seans sonucunda tedaviye ulaşmıştır. Fuchs çalışmasında hipnoz altında ve değilken 

imajinasyon tekniğini, ev ödevlerini ve bilişlerin değiştirilmesi süreçlerini vaka ve partneri ile 

birlikte yürütmüştür. Pourhosein ve Ehsan (2011) çalışmalarında hipnoz tekniği ile birlikte 

gevşeme teknikleri ve imajinasyon kullanarak vaka sunumu yapmıştır. Vaka hipnoterapi 

sırasında orgazm olduğunu belirtmiş ve bir hafta sonunda acı ve ağrı duymadan cinsel ilişki 

yaşamıştır. 3 aylık sonra izleme çalışmasında da hipnozun süregiden etkisi görülmüş ve 

etkinliği sunulmuştur. 

Hipnoz tekniğinin etkinliğinin önemli yanı beynin iki hemisferinin tek bir alanda 

çalışması ve kişinin tamamen telkine yatkın olarak yönlendirilmesidir. Hipnoz vajinismusun 

tedavisinde diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında daha etkili ve kısa süreli olması nedeniyle 

tercih edilmektedir (Taştan ve Işık, 2014).  

Bu çalışmada hipnozun vajinismus tedavisinde etkinliği gösterilmiştir. Hipnozun 

vajinismus tedavisinde etkisinde hiç şüphesiz danışanın kişilik özelliği ve geçmişi önemli rol 

oynamaktadır. Vaka telkine yatkın değil ise başka tekniklere yönelmek faydalı olacaktır. Bu 

çalışmada tek vaka üzerinden çalışılması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bundan 

sonra yapılacak çalışmalarda çeşitli özellikte ve birden fazla vaka üzerinde karşılaştırmaların 

yapılması Dr. Ulusoy Tekniği’nin diğer vajinismus örneklemine genelleme noktasında faydalı 

olacaktır. 
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