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                                   טרנסית טרנסיתדדיי

                                                                                                                                                                              המסתורי המסתורי " " יד טרנסיתיד טרנסית""קווירית מאת קווירית מאת ' ' המוסף הטרנסי של עהמוסף הטרנסי של ע

  המדריך לחובש החדשהמדריך לחובש החדש, , חבילהחבילה
  .לה מלועזית פאקרחבילה זה השם למי. אבל לא לזו הכוונה, חבילה אפשר לקבל בדואר
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  ?מה זה ולמה זה טוב

הבן , שלא עובר טוב במגדר הרצוי, ה בן אדם אנדרוגני במראה/כשמגיע, ממה שלי יצא לראות
יש חזה , יורד למטה, לא ברור?  זיפים או איןיש, מסתכל על הפנים. אדם ברחוב עושה ממוצע

אם יש או אין חבילה ואז פונה , מסתכל עוד יותר למטה, אבל יכול להיות קטן, אין? או אין
  .במגדר שהוא חושב שנכון

  .כדי לתת מראה של אבר מין בתחתונים. אז בשביל זה יש חבילות

  

  

, מידהקווירית תומך בלקויי ל' ע
. ומהממימות אחרים, דיסלקטים

 .הטקסטים לא נערכים
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  סוגים

זה שמסיליקון יהיה קשיח יותר ). דמוי עור(סקין -מסיליקון ומסייבר, יש שני סוגים עקריים
יחשבו ... (אם בטעות מישהו מרגיש שקשה לך שם בתחתונים, לא משהו רצוי, בתחתונים

אין משהו טוב או לא . ויש סוג יותר רך שנותן יותר תחושה של אבר מין זכרי) שיש לך זיקפה
כל אחד צריך . עבודהשניהם עושים את ה, שניהם עמידים פחות או יותר באותה צורה, טוב

  .חבילה מסיליקון לרוב תעלה יותר. להחליט לעצמו

יש , להראות בתחתונים עם אבר מין זכרי, יש חבילות שהן אך ורק יעודיות להיות חבילה
ויש חבילות , )על להשתין בעמידה אדבר בפעם הבאה(*חבילות שהן גם להשתנה בעמידה 

יענו לחבילה (פלאיי &קוראים לזה פאק. וגם לקיום יחסי מין, שהן גם לחבילה רגילה
  .גם להשתנה וגם לחגיגה, טרם נתקלתי בחבילה שהיא גם לשימוש יומיומי, ...)ולחגיגה

לגבי חבילות שהן גם . כמובן שככול שהחבילה שלנו תהיה יותר משוכללת היא תעלה יותר
הכוונה , חבילה שהיא גם לחגיגה. אז לא אתייחס לזה כרגע, להשתנה אדבר בפעם הבאה

לאבר מין זכרי שהוא יכול להראות רפוי וגם להצדיע בשביל לקיים יחסי מין הכוללים חדירה 
אתה לא צריך סתם , כמובן שאם אתה לא מעוניין באקט הספציפי הזה. ת זוג למין/שלך בבן

  .להשקיע כסף

כוללת חבילה ש, )או בשכלול ביתי(קצת יותר יקר , זה שכל פונקציה תהיה נפרדת, הכי זול
  . חבילה שהיא גם לחגיגה, הרבה יותר יקר, השתנה

אני לא נוטה להסתר עם דברים , לטין או דברים דומים'יש גם חבילות שהן תוצרת ביתית מג
  :אין הרבה דברים שצריך לקנות ונראה די שווה, זה זול, אבל למוכשרים ולתפרנים, כאלה

FuOafSI_Mi_=v?watch/com.youtube.www://http  

  

  לבישה

לא מעט טרנסים קונים חבילות ואחר כך מטעמי עצלנות ואי נוחות בתחתונים נותנים לחבילה 
  .לחכות ליד הגרביים

מה טרנסים - מישום. אפשר להכניס את זה לתחתוני טנגה של גברים? אז איך לובשים את זה
אפשר גם לקנות רצועה מיוחדת .  כל הגברים לובשים תחתוני בוקסרסרבים שוכחים שלא

  .לרוב היא תמוקם מתחת לתחתונים, שמשאירה את החבילה במקום

חבילות צריכים , אבל כמו כל גבר אחר שיש לו אבר מין זכרי, החבילה לפעמים זזה, נכון
  .אין מה לעשות, לסדר לפעמים

  גודל

שעות  24את החבילה הכי גדולה שיש ומסתובבים איתה הרבה פעמים קורה שטרנסים קונים 
ינס לא צמודים או עם בגדי גוף 'שכל עוד אתם מסתובבים עם ג, העובדה היא. ביממה
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אין צורך לקנות את ההכי גדול ולמקמו בצורה . לא רואים מה יש לכם בין הרגלים, וטרננינג
  .הכי בולטת וגבוהה

ולהשאיר את הלבישה לזמנים כמו , אפשר להסתדר בלי חבילה רוב הזמן, דעתי האישית
לא יסתכל לך על , שעמית לעבודה שלך, העובדה היא. ביקור בים ומכנסים קצרים, מסיבות

אפשר ללבוש את זה לעבודה לפעמים וזה מספיק טוב אם . האבר מין שלך באופן מודע כל יום
  .בולט במכנסים, ילה של הגבר עם אבר מין זכריכי לא תמיד החב, פעמיים- יראו את זה פעם

  

  היגינה

. במיוחד אם אתם לובשים אותה בצמוד לגוף בלי כל חוצץ, חשוב לשמור על נקיון החבילה
אפשר פשוט לזרוק את , בסוגים מסוימים. לכל חבילה יש את ההוראות שלו? איך מנקים

, מקרים אחרים. עביר למייבשהחבילה לתוך סל הכביסה ולדאוג לא לכבס בחום גבוה או לה
אל , בכל מקרה. כבר יהיה מצויין בצמוד לחבילה או במקום בו אתם קונים צריך לשאול

  .צריך לבדוק קודם. תאשימו אותי אם תזרקו את החבילה שלכם לסל הכביסה וזה נהרס

ובכך למנוע הזעה וקל יותר , אפשר להלביש את החבילה בגרב דקה ולפדר אותו עם טלק, טיפ
מאשר לנקות את החבילה כל יום או , להחליף גרביים ופעם בזמן מה לנקות את החבילה עצמה

  .יומיים

  

  איפה קונים ולינקים

אבל היתה תקופה שהיו , אפשר למצוא מגוון רחב יותר באינטרנט, כמו כל הדברים השווים
תדאגו ,  להןואם אין. תתקשרו קודם', סיסטרס'כמה סוגים של חבילות בחנות למוצרי מין של 

  .עד שיהיה, ז להן את הנשמה'לנג

, לפני רכישה, האתרים הם סתם חנויות המוכרות לי, הנה כמה סוגים שונים מאתרי אינטרנט
ולשאול את ) או לפי סטנדרטים אחרים(לקנות את הזול יותר , כדאי לחפש בעוד מקומות

קס יש עוד דברים בחנות ס, לא חייב חבילה, אם הם רוצים גם משהו מהחנות, החברים
  ...מעניינים

  :חבילות

http://www.early2bed.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&
Product_Code=PACKY&Category_Code=FTM  

  

http://www.early2bed.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&
Product_Code=GVSOFTPACK&Category_Code=FTM  

  :רתמה לחבילה
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http://www.early2bed.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&
Product_Code=PACKSTRAP&Category_Code=FTM  

  

ה עם הן לרוב מודבקות והן נועדו לא רק להיות חבילה כאשר את: (חבילות מאוד ראליסטיות
  )לרוב הן יקרות עד יקרות מאוד. אלא גם בעירום מלא, תחתונים

htm.dual/com.ftmprosthetics.www://http בלינק הזה יש גם חבילות שהן גם לחגיגות  

http://www.tyron2.net/index.html  

  

  :חבילה וחגיגה ואפילו לא יקר

PROD=Screen?mv.merchant/2Merchant/com.bed2early.www://http&
BENDY=Code_Product&Code_Category=  
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