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G                    اسم موضعی در بدن زنان است؛ موضعی که خیلی از مردان وقت زیادی را صرف پیدا کردن 
ی که این موضع در اثر تحریک شدن نشان میدهد معموال کافیست تا یک مرد                 واکنش. آن می کنند 

 .بخواهد این موضع اسرار آمیز را بارها و بارها پیدا کند
 نام دکتری است که کشف کرد زنان موضعی دارند            (Grafenberg) بمعنی گرافنبرگ    Gحرف  

ایع انزال گردد، حتی اگر این       که آنها را به اوج لذت می رساند و ممکن است منجر به آزادسازی م                
 ).بر خالف اسپرم(مایع به هیچ دردی نخورد 

 را تجربه کرده اند که در طی آن تخت           G خیلی از زنها به من گفته اند که ارگاسمهای موضع            
اگرچه مشکل اینجاست که آنها با مردان بیسوادی طرف بودند که آنها را                . خود را خیس کرده اند   

 .نموده و بدین ترتیب باعث القاء ترس به این زنان شده اندمتهم به ادرار کردن 
در نتیجه چون آنها می ترسیدند که دوست پسرانشان فکر کنند که آنها ادرار می کنند، رسیدن                 
به ارگاسم را متوقف میکنند و رویهم رفته در نتیجۀ چنین تصمیم آگاهانه ای، آنها قادر نخواهند بود                  

 .جربه کنندبار دیگر آن اوج لذت را ت
 

 این فقط یک مایع است
 آزاد میشود، از پیشاب خارج میشود و ساختاری           Gاگرچه مایعی که در خالل ارگاسم موضع          

در حقیقت، این مایع از غده های        . آبکی دارد، پزشکان معلوم کرده اند که این اصال ادرار نیست             
Skeneه پروستات در مردان دارند آزاد میشود که اطراف پیشاب قرار داشته و شباهت زیادی ب. 

پس مطمئن  .  هستند ممکن است در سکس ادرار کنند       PCالبته، زنانی که دچار ضعف ماهیچه       
شوید که او تمرینات کیگل خود را روزانه انجام می دهد؛ برای شما هم ضرری ندارد این تمرینات را                   

 ).به مقاله مربوطه در سایت مراجعه شود(انجام دهید 
قتی یک زن به وضعیت انزال در لذت می رسد، میتواند از چند قطره تا چند                   در هر صورت، و   

. چه مزه ای میدهد؟ خوب این بستگی به زمان ماه دارد            . قاشق از این مایع را از خود خارج کند          
 .میتواند از شیرین تا تلخ متغیر باشد

 



 علم کافیست
 اینکه شما چگونه می توانید      بسیار خوب، آناتومی بدن دیگر بس است، بهتر است برویم سراغ             

اما قبل از اینکه شروع کنیم، بیاد       . زنتان را به اوج لذتی که او می تواند به آن دست پیدا کند برسانید             
 :به صورت زیر. داشته باشید که اول باید از نظر فکری معاشقه کنید

 
 او را راحت کنید

یف و آشفته است، و نفس بد بویتان         دراز کشیده کنار کنترل تلویزیون، در حالیکه اطرافتان کث         
مطمئن شوید که مکان تمیز است و شما         . در مجموع اجازه نمیدهد او احساس خوبی داشته باشد         

 .نیز نظافت کرده اید
 .حال بیائید ببینیم این موضع خارق العاده کجاست

 
 صحبت در مورد سکس

 که معاشقه ای بیاد ماندنی با او       او زن شماست، پس به او بگوئید که تمام روز در این رویا بودید              
 .ذهنش را پر از موضوعات سکسهائی کنید که با هم داشته اید و بزودی خواهید داشت. داشته باشید

 
 او را آماده تفریح کنید

بوسیدن، ماساژ بدنش، آرام مکیدن سینه هایش، و لیسیدن چوچوله اش، همیشه تاثیر شگفت               
 .دنش برای ارضا شدن داردانگیزی روی راحتی او و آماده شدن ب

 
 

 پس این موضع کجاست؟
 چیزی جز یک افسانه و تخیل زنانه نیست، من          Gاگرچه برخی از متخصصان معتقدند که موضع        

 .فکر میکنم بیشتر مردم که زنی را درحال انزال دیده اند نظر متفاوتی داشته باشند
 و دهانه ورودی رحم     (opening) روی دیواره جلوئی واژن بین دهانه ورودی واژن             Gموضع  

(cervix)  با اینکه  . اما یادتان باشد که هر زنی نسبت به این نقطه واکنش متفاوتی دارد              .  قرار دارد
بعضی از آنها از سر خوشی و لذت جیغ میکشند، برخی دیگر ممکن است احساس اذیت شدن کنند                  

 . عمل کنیدپس با احتیاط. و گروهی نیز احساس ادرار کردن به آنها دست میدهد
 

 کشف موضع
و البته،  . قبل از اینکه شروع به کاوش کنید، باید به شما بگویم کامال تمیز و استریلیزه باشید                  

اگر ختنه نکرده اید، پوست روی آلت را عقب بکشید و از            (آلت شما هم باید کامال شسته شده باشد          
و مهمتر از همه،    ).  کنید تمیز بودن تمام نواحی که ممکن است بوی بدی بدهد اطمینان حاصل              

 .مطمئن شوید که همه صابونهای روی پوست را شسته باشید
 . را لمس کنیدGحاال میتوانید موضع 



 تجهیزات 
بخرید، البته  ) لرزاننده(اگر میخواهید وسیله ای برای ارضای این موضع بخرید، باید یک ویبراتور             

د سرش انحناء داشته باشد و وقتی از آن استفاده این وسیله ای که شما می خرید بای    . نه هر ویبراتوری  
بهترین این  . می کنید، به آرامی روشن شود و به زن اجازه بدهد سرعت آنرا توسط شما تعیین کند                 

 :وسایل عبارتند از
 

این وسیله پیچیدگی خاصی ندارد و استفاده از آن راحت           :  باال و پایین رونده    Gویبراتور موضع   
 نه به خاطر اینکه او میخواهد از عشقش شما را              - است که ضد آب است      خوبی آن در این   . است

 .بلکه بدین سبب که شما بتوانید از آن در زیر دوش نیز استفاده کنید. خیس کند
 

Micro G ½ 3  اینچ، این وسیله برای تعیین موقعیت        3 ½در اندازه باریک و استثنائی        :   اینچی  
استفاده از  ). راتوری است که جای انگشتهای شما کار میکند       مانند ویب ( بسیار مناسب است     Gموضع  

 .ممکن است منجر به کاوشی لذتبخش در مورد این موضع گردد) روی چوچوله(آن بهمرام زبانتان 
 

Insatiable G :                  در نظر بگیرید این وسیله توسط یک زن طراحی شده است، خوشبختانه او
عنوان هدیه به او بدهید و گهگاه آنرا در آمیزش خود در            این وسیله را ب   . می دانست چکار دارد میکند   

 .کنار وسایل فوق الذکر بکار ببرید
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انگشتها 

 
 با استفاده از انگشتان و وارد کردن  آنها به واژن بگونه ای               Gرایج ترین روش پیدا کردن موضع       

دید، یک حرکت ظریف     وقتی حدود دو اینچ داخل واژن ش        . است که کف دست رو به باال باشد          
در عین حال   . مطابق شکل فوق انجام دهید، شما باید چیزی شبیه یک توپ کوچک را لمس کنید                
 .میتوانید دست آزاد خود را به آرامی روی ناحیه بین ناف و موهای شرمگاهی بکشید

 



 آلت مردانه
 آلتی الزم   Gاگرچه تقریبا تمام آلتهای مردان به یک سمت انحنا دارد، برای تحریک موضع                  

 . بقیه شما دو راه بیشتر ندارید. است که به سمت باال انحناء داشته باشد
اول اینکه آلت شما به چپ، راست، یا پایین خمیده است، که در این صورت میتوانید خود را در                    

یادتان باشد که شما باید کاری کنید که انحنای         ( را تحریک کنید     Gموقعیتی قرار دهید که موضع      
 Tبرای مثال اگر آلت شما به طرفین خیده است، شما باید در موقعیت                 ). به سمت باال بیفتد   آلت  

یعنی شما افقی دراز بکشید و او عمودی تا شما کار خود را                -شکل نسبت به زن خود قرار بگیرید       
 .شروع کنید

مت پایین  اگر آلت شما به سمت پایین انحنا دارد، او را روی خود قرار دهید البته روی او به س                    
، اما  )شما نظاره گر باسن قلب مانند او هستید که در نوع خود کمی هول انگیز است              (شما خواهد بود    

 .تمام مانور کار در اختیار شماست
 

او قطعا بهتر از    . دوم اینکه، میتوانید به زنتان اجازه بدهید موقعیت مناسب را خودش پیدا کند              
بگذارید کار خودش را بکند و باور کنید        . تحریک میشود  بهتر   Gشما میداند در چه وضعیتی موضع       

 .هر دوی شما لذت خواهید برد
 

 نقشه کجاست؟
حاال که متوجه شدید چگونه ناحیه اسرار آمیزی که زنان را به قله های افسانه ای لذت می برد                    

ی کشف کنید، من پیشنهاد میکنم هر کاری که می خواهید برای رسیدن به این موضع بکنید، حت                  
پس در موقع تحریک این موضع سؤاالتی مثل این نپرسید که        . االمکان به صورت طبیعی انجام دهید     

 .میدانید که چه میگویم. “همینه؟ این چطور؟ حاال؟ حاال چی؟”
. بعالوه، این کار را به یک ماموریت تبدیل نکنید؛ که تنها هدفش دستگیری و خنثی سازی است                

اگر . تفریح کنید و خیلی خشک و جدی نباشید       . ها هدف شما نیست   ارگاسم چیز خوبی است، اما تن     
این احساس را به او منتقل کنید که مجبور است همیشه به ارگاسم برسد، او نسبت به سکس                        

و این برای هیچ کس      . عصبی خواهد شد یا اینکه حتی بدتر، وانمود میکند که ارگاسم شده است               
 .خوب نیست

 
 
 
 
 

 ایمیل باالی مقاله، سواالت، پیشنهادات و انتقادات خود را با مترجم در              شما میتوانید از طریق   (
 .)میان بگذارید



 آیا سکس بعد از ازدواج فرق می کند؟
 

 (Email: majidarticle@yahoo.com)نوشته مجید 
 
 
 

 
 

امروزه دیگر کسی نیست که از آمار باالی طالق در میان خانواده ها بی اطالع باشد و این                      
قطعا عوامل  . صرفا به کشور ما مربوط نمیشود بلکه تقریبا اکثر کشورهای دنیا درگیر آن هستند                 

ن و آشکار زیادی در این مسئله دخیل هستند اما آنچه که موضوع بحث این مقاله قرار میگیرد                   پنها
چرا که عامل محرک     . نقش سکس در رابطه زناشوئی و تغییرات آن قبل و بعد از ازدواج است                   

بسیاری از مردم برای ازدواج، نیاز مسلم آنها به داشتن روابط سکسی با جنس مخالف می باشد که                    
رت نبود دیدگاه صحیح نسبت به آن قطعا فرد را با مشکالت عدیده روبرو خواهد کرد که                      در صو 

احساس سرخوردگی و بیزاری از سکس تنها بخشی از آن می باشد و گسترش این مشکالت سبب                   
 .فروپاشی خانواده های بسیاری گردیده است

 
 

قطعا تغییر  . ید بگویم بله  در جواب به این سوال که آیا سکس پس از ازدواج تغییر میکند، با               
حال برای اینکه بدانید    . میکند مخصوصا اگر قبل از ازدواج هرگز با همسرتان زندگی نکرده باشید             

 :چرا سکس پس از ازدواج دچار دگرگونی میشود توجه شما را به دالیل زیر جلب میکنم
 

ی میکنید، خود   اوال واقعیت این است که چون شما در حال حاضر با فرد مورد نظرتان زندگ                
البته بسته به خود شما ممکن است کمتر یا         (این مسئله تمایل شما را به سکس مکرر تغییر میدهد           

 ).بیشتر شود
و اگرچه برخی مردم بر این باورند که سکس بعد از ازدواج باید باشکوه تر و لذت بخش تر                      

 سکس بعد از ازدواج اولویت خود       باشد، با توجه به آنچه که از مردان و زنان متاهل شنیده ام، معموال            
 .را از دست میدهد



با این وجود در این قسمت چند دلیل عمومی که چرا سکس بعد از ازدواج و در طول زندگی                    
 :مشترک جایگاه خود را از دست میدهد را عنوان میکنم

 
 خرید خانه جدید

و با  .  زندگی کنند  بهر حال یک زوج جوان بعد از اینکه ازدواج کردند باید یک جائی با هم                 
اینکه زیرـزمین خانه پدری عروس جای خوبی بنظر میرسد چون اجاره نمیخواهد، چنین جائی                   

و خرید یک خانه جدید، مستلزم شغلی جدید و تعهدات مالی جدید             . نمیتواند خانه ای ایده ال باشد   
 .است

 
 بچه

شه احساس سکسی   وقتی خانم حامله میشود، ممکن است زیاد سر حال نباشد یا مثل همی              
مطمئنا، با  . بعد از اینکه بچه متولد میشود، باز هم او حوصله زیادی برای سکس ندارد              . نداشته باشد 

وجود غذا دادن، گریه های نیمه شب و سر و صداهای همیشگی بچه، هر دوی شما دیگر حال و                       
 .حوصله و احساسی برای سکس نخواهید داشت

 
 صورتحسابها

دید اضافه شدند، صورتحسابهای وحشتناک که همه را باید پرداخت            حاال که بچه و خانه ج      
اینطور نیست؟ خوب وقتی شب و روز کار میکنید تا خرج              . خیلی عالیه . کنید نیز از راه میرسند     

 .زندگی را در بیاورید قطعا امور داخل تختخواب در باالی لیست فعالیتهای شما قرار نخواهد داشت
 
 خانه داری 

خانم . آقا باید خواروبار بخرد، خانم لباسها را میشوید          . ند، یکی پخت و پز     یکی تمیز میک  
همه این  . مالفه ها را عوض میکند، آقا سطل آشغال را بیرون میبرد و هزار تا کار جور و واجور دیگر                  

کارهای طاقت فرسا را وقتی مجبور باشید هر روز انجام دهید، دیگر حسی برای رمانتیک بودن برای                 
 .قی نمی ماندشما با

 
 عادات جسمی

بله، با عرض معذرت باید بگویم هر کسی، حتی خانمها، ممکن است عاداتی مثل آروغ زدن یا                 
گوزیدن داشته باشند و آنچه که در طی این عادات از بدن ما خارج میشود مطمئنا بوی گل رز                        

ن روبرو شوید ناگهان    به محض اینکه یکی از شما با چنین چیزهائی از جانب همسرتا           . نخواهد داشت 
همچنین برای یک مرد زیاد آسان نیست که به         . را در مورد او فراموش خواهید کرد      ” سکسی“صفت  

اما . دیدن زنش با صورت پوشیده از ماسک سبز رنگ یا دستگاه فر زنی روی موهایش عادت کند                    
 عاداتی را از     نکته ای که وجود دارد این است که هیچیک از شما نمیتوانید برای همیشه چنین                  

 .یکدیگر پنهان کنید



 بی تفاوتی نسبت به سر و وضع خود  
خیلی از مردم تا صحبت از راحت بودن در یک رابطه به میان می آید، یک کمی بیش از حد                     
احساس راحتی میکنند و طوری لباس می پوشند که عین ولگردهای خیابان بنظر میرسند و در                    

البته این طبیعی است که در رابطه ای مثل زناشوئی       .  میدهند نتیجه جذابیت سکسی خود را از دست      
باید احساس راحتی با یکدیگر داشت ولی این به معنی ول کردن خود نیست چون هیچ کس از یک                   

 .آدم شلخته و کثیف خوشش نمی آید
 
 همیشه در دسترس بودن 

وشمزه باشد، فکر   اگر مثال شما عاشق شکالت باشید و خانه شما مملو از بسته های شکالت خ              
اما اگر عاشق شکالت باشید و      . نمیکنم احساس خاصی نسبت به داشتن یا خوردن آن داشته باشید           

همین . فقط یک تکه کوچک از آن داشته باشید، این تکه خوشمزه ترین شکالت دنیا خواهد بود                   
کس وقتی قبل از ازدواج با هزار زحمت و دردسر به س              . قضیه در مورد سکس هم صادق است        

دسترسی پیدا میکردید، این برای شما خیلی با ارزش بود، اما حاال که میدانید سکس با همسرتان                   
همیشه در اختیارتان است دیگر رغبت زیادی به آن ندارید، درست مثل شیر آبی که همیشه چکه                   

 .میکند
 
 
 

 ایجاد تنوع
ج را به همان شیرینی و       بنابراین باید راهی وجود داشته باشد تا بتوانید سکس بعد از ازدوا              

 نظر شما در اینباره چیست؟. حرارت قبل از ازدواج داشته باشید
قبل از اینکه وارد این بحث شوم یک خواهش مصرانه از آنهائی دارم که نمیخواهند قبل از ازدواج با                    
شریکشان سکس داشته باشند و آن اینکه حتما بصورت باز و خیلی رک با او در مورد سکس و                         

تان در این مورد بحث کنید تا مطمئن شوید همسر بالقوه شما همان فردی است که مد نظر                    عالیق
شماست وگرنه این را بدانید آنهائی که در زندگی مشترک، سکس بدون لذت را تجربه میکنند                      

 .احتمال تیره بختی یا انحراف در زندگی آنها بیشتر است
 

ن حلقۀ زیبا دور انگشتتان میتوانید آتش         حال بپردازیم به اینکه چگونه با وجود داشتن آ           
 .سکس را در خانه روشن نگهدارید

 
 
 



 
 

 قرارهای دوره ای
خیلی خوب است که با وجود تمام مشغله هائی که ذکر آن رفت هر از گاهی قراری با هم                       
بگذارید که در آن هر دوی شما اجباری هم که شده شیک و پیک کنید و ساعاتی را به همان                           

اگر از رستوران، سینما یا حتی هتل خوشتان نمی آید یا            . قبل از ازدواج با هم بگذرانید      رمانتیکی  
میتوانید فقط با هم قرار بگذارید که کمی به سر و وضعتان               . وقتش را ندارید هیچ مشکلی نیست      

 .برسید و لحظاتی را با هم و در کنار هم با خوشی و ابراز عالقه بگذرانید
 

 گفتگو
 مورد عالقه تان، آرزوهایتان و روشهای تنوع در سکس یا آنچه که در این                 در مورد چیزهای  

حتی اگر از گفتن آنها شرم میکنید میتوانید بنویسید و             . مورد دوست دارید با هم صحبت کنید        
بهر حال هر کسی محرکهای سکسی متفاوتی دارد که شما باید آنها را در                . بدهید همسرتان بخواند  
 .بخوبی بدانیدمورد خود و همسرتان 

 
 فوری بودن

درست است که در هر زمانی نمیتوانید فورا سکس داشته باشید اما صمیمانه بوسیدن یکدیگر               
یکدیگر را در آغوش    . آنهم بدون هیچ دلیل خاصی میتواند هر دوی شما را برای سکس سر حال کند              

 .رزیدبگیرید، ببوسید، نوازش کنید و باالتر از همه اینها به یکدیگر عشق بو
 

 امکانات کمکی
مثال استفاده از فیلمها در این زمینه میتواند به هر دوی شما ایده های جدید بدهد و سکس                    

در نظر بگیرید وقتی که در حال انجام سکس با همسرتان هستید صدای آه و                . شما را متحول نماید   
الوه بر آن استفاده از      ع. امتحانش ضرری ندارد  . ناله زن و مرد دیگری از تلویزیون به گوش برسد           

بهر حال تا چیزهای     . در حد امکان بسیار مؤثر است      ) مثل روان کننده ها  (لوازم مخصوص سکس     
 .مختلف را امتحان نکنید از کجا میخواهید بفهمید از کدامیک خوشتان می آید

 
 



 تغییر محل
ثال یک  م. بهتر است هر چند وقت سکس را جائی غیر از اتاق خواب همیشگی انجام دهید                  

مسافرخانه دور افتاده چطوره؟ یا زیر یک چادر بزرگ تفریحی در یک گردشگاه خلوت با صدای آواز                  
جیرجیرکها چطور؟ در هر صورت تنوع در چشم انداز محل انجام سکس، خود عاملی برای جذابیت                 

 .بیشتر آن خواهد بود
 

 امتحان وضعیتهای مختلف
، ) که در این وبالگ هم ارائه میشود        (ام سکس   استفاده از وضعیتها و حاالت مختلف انج         

با امتحان کردن وضعیتهای مختلف بمرور        . هیجان و جذابیت معاشقه را صد چندان خواهد کرد           
 .متوجه خواهید شد که کدام وضعیت برای شما مناسبتر است یا بیشتر از آن لذت میبرید

 
 
 
 

ی شما متحول خواهد شد، اما       البته شکی در این نیست که وقتی ازدواج کنید زندگی سکس            
ازواج بنوبه خود به هیچ وجه ساده نیست و         . این لزوما بمعنی عدم سکس یا مشکل شدن آن نیست         

مانند تمام عوامل آن، اگر میخواهید سکسی سرزنده و با نشاط داشته باشید باید برای آن تالش                      
 .کنید وگرنه کسی آنرا دو دستی تقدیم شما نخواهد کرد

 
اهم شد که از طریق ایمیل باالی مقاله مرا از نظرات، پیشنهادات و سؤاالت خود               خوشحال خو 

 .         در این زمینه مطلع سازید
  مجید-با تشکر 
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 (Hot Relationships) نویسنده کتاب روابط گرم -  Tracy Cox:  نوشته
 Women.comاز سری مقاالت سایت  

 (e.mail: majidarticle@yahoo.com)مجید  :  ترجمه و تنظیم
 
 
 

 نکاتی که خانمها باید در مورد شوهرانشان رعایت کنند
 

خانمهائی که فقط بر حسب     .  گار دوست دارید این کار را انجام دهید       طوری رفتار کنید که ان     -1
 .انجام وظیفه و با اکراه اقدام به سکس زبانی می کنند اولین قاتالن احساس  سکسی هستند

 
 .همیشه دندانهایتان را با لبهایتان بپوشانید). مگر اینکه او از شما بخواهد(گاز نگیرید  -2

 
ه سر آلت مرد، خیلی محکم مکیدن، باال و پایین بردن             ضربه زدن ب  .  خیلی خشن نباشید   -3

اصال .....  دهان روی آلت، طوری که انگار دارید از یک چشمه خشک آب بیرون می کشید                
 .جالب نیست

 
از شوهرتان بپرسید که چه کارهائی را دوست دارد شما برایش             .  به خودتان آموزش دهید    -4

هر چه چیزهای   .  بها و فیلمها توجه کنید    انجام دهید و در ضمن به صحنه های سکس در کتا         
 .بیشتری یاد بگیرید و در مورد آن مطالعه داشته باشید، بهتر است

 
مجبور نیستید قورتش بدهید، اما     .  طوری رفتار نکنید که انگار آب منی زهر کشنده است            -5

 از  –کاری نکنید که احساس شرمندگی کند          .  الزم هم نیست که از اتاق بروید بیرون          
 .تان استفاده کنید یا از او بخواهید که اندک آب ریخته روی بدنتان را پاک کنددستان



 نکاتی که یک خانم برای دریافت سکس زبانی از طرف شوهرش باید رعایت کند
 
 

به شوهرتان بگوئید که چقدر عاشق اینکار هستید و تاثیر سکس زبانی روی خود را برایش                  -1
 . بی نظیری استبه او بگوئید که چه مرد. توضیح دهید

 
آن حتما دوش بگیرید و      قبل از .  از خوشبو و خوشمزه بودن بدنتان اطمینان حاصل کنید          -2

این فقط روی نفس شما که تاثیر           .  مواظب مصرف غذاهای بوداری مثل سیر باشید          
 .نمی گذارد

 
 عزیزم، میخواهم زبانت را روی بدنم احساس       ”مثال بگوئید،   .  از او بخواهید با شما حال کند        -3

دقیقا این موضوع را روشن کنید که این کار           .  سرش را به طرف پائین فشار دهید       “  .کنم
 .برای شما لذت بخش است و دوست دارید به دفعات برای شما انجام دهد

 
ممکن است  .  از او بپرسید که چرا به اندازه ای که شما دوست دارید، اینکار را انجام نمی دهد               -4

 –مثال شاید زبانش خسته می شود یا گردنش درد می گیرد          دلیل منطقی وجود داشته باشد،      
 .همه اینها را میتوان بسادگی با تکنیکها یا وضعیتهای مختلف حل کرد

 
فقط وقتی که از انجام کلیه موارد فوق و صحبت در مورد آنها خسته و نا امید شده اید،                        -5

نصاف نیست من برای ارضای مجاز هستید که البته با نرمی و مالیمت به او بگوئید که واقعا ا      
مجددا، تاکید  .  شما این همه سعی کنم، اما شما نخواهی که این لذت را به من برگردانی                 

می کنم که از تهدید کردن و مشاجره بپرهیزید، اما مطمئنا این قابل قبول است که به                      
 .بی انصافیها و بی عدالتی ها در روابط با شوهرتان اشاره داشته باشید

 
 .یدموفق باش

 
 
 
 
 .)جهت بیان نظرات، انتقادات و سؤاالت خود می توانید با ایمیل باالی مقاله مکاتبه فرمائید(
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تحريك مهبل و چوچوله بكمك دهان و زبان-سكس دهاني   

هيچ چيز قابل مقايسه با اين نيست آه يك زبان گرم و مرطوب در.تحريك چوچوله با زبان شايد يكي از پر لذت ترين آارها در سكس باشد  
بجز استمنا، احتماَال سكس زباني نتايج بهتري از ساير تمرينهاي سكس براي به ارگاسم رسيدن زنها.عرض فرج و حوالي چوچوله سر بخورد  

 خواهد داشت

پسران زياد بيرون مي روند و ممكن است لباسهاي خود را آثيف آنند اما دختران بايد بدن. پيش بيني مي شود آه دختران جوان خيلي تميز باشند  
اين موضوع حدود بيست سال پيش. دختران ياد گرفته اند آه هميشه جذاب به نظر بيايند و بوي خوش بدهند. و لباس خود را پاآيزه نگاه دارند  

آنند آه بايد از آثيفي بپرهيزند و خود را از تعريق حتي در هنگام گرفت اما هم اآنون زناني هستند آه احساس مي آمتر مورد توجه قرار مي  
بخصوص در.در اوج اين موضوع، مسايل منفي زيادي وجود دارد آه بهداشت زنانه را لكه دار مي آند.فعاليتهاي فيزيكي نيز مصون بدارند  

اين موضوع اصَال صحت ندارد.قبوالند آه بوي بدن و يا تراوشات بدن بد هستند اياالت متحده، تبليغ محصوالت بهداشتي به مردم مي  

آنوقت.آند، يك سد بر سر راه سكس دهاني بوجود مي آورد اين آداب و رسوم و باورها آه اندام تناسليشان يك رطوبت و بوي متمايز ايجاد مي  
 اين موضوع آه بيشتر زنها احساس آنند آه اندام تناسلي بدبو و آثيف دارند زياد متعجب آننده نيست و اين در حالي است آه در حقيقت آنان

 اندام تناسلي آامَال سالم وطبيعي دارند

فرجش مرطوب است زيرا. اش آشنايي پيدا آند اگر يك زن بخواهد اجازة تحريك دهاني اندامهاي تناسليش را بدهد، ابتدا بايد با آارآرد اندام بدني  
 فرج و مهبلش دائمَا يكديگر را تميز مي آنند

اين جريان اسيدي حامل يك باآتري بد است آه از ابتال به. در آغاز بلوغ، فرج خودش را بوسيلة مايع سفيد رنگ شفافي خودش را مي شويد  
يك زن ممكن است بدون اينكه برانگيختگي جنسي را احساس آند، از نظر جنسي برانگيخته شود و رطوبت مهبلي آن. بيماريها جلوگيري مي آند  

بعالوه، زنان بوي خودشان را توليد مي آنند آه اين اثر شيميايي نه تنها يك موضوع فردي است،. افزايش يابد ولي فقط احساس رطوبت بكند  
تا موقعي آه بيني هايمان توانايي تشخيص بوها از فاصلة دور را ندارند، من مردها را مي. شان را مشخص مي آند بلكه چگونگي جريان سكسي  

در حقيقت يك فرج تميز، ناسالم است و يك فرج مرطوب با بوي خاص. خوانم آه وقتي از نظر جنسي بر انگيخته مي شوند آنرا افشا آنند  
 خودش سالم است

بدليل جريان آم. اين ممكن است در اثر رطوبت طبيعي فرج باشد. مواقع زيادي وجود دارند آه ممكن است فرج ناخوشايند و بد بو بنظر بيايند  
بدليل اينكه باآتريها مكانهاي گرم و مرطوب را دوست دارند،. هوا در اطراف فرج، تبخير رطوبت اضافه نمي تواند به آساني صورت بگيرد  

بدليل. علت بوي بد باآتريها هستند نه رطوبت مهبل. آنها مي توانند در اين مكانها به سرعت توليد مثل آنند و نتيجة آن بوي زننده و طعم بد است  
 اينكه زنان امروزه لباس مي پوشند آه از حرآت هوا در اطراف اندام تناسليشان جلوگيري مي آند، براي زنان الزم است آه اندام تناسليشان را

اين مورد براي مردان نيز الزم است. قبل از سكس دهاني با آب خالص بشويند  

در اين هنگام زن و. يك دوش يا حمام در ابتداي آماده شدن براي سكس پيشنهاد مي شود، بخصوص اگر يكي از شرآا ساعاتي حمام نكرده باشد  
 مرد از يك فرج خوشبو لذت زيادي مي برند

اگر يك زن احساس مي آند آه اندام تناسليش بو يا طعم بد دارد، بايد از شريكش سؤال آند. اين موضوعي است آه به ذائقة شخصي بستگي دارد  
اگر اندام تناسلي يك زن بوي ناخوشايند بدهد. ممكن است او از آن بو لذت ببرد در حالي آه براي زن ناخوشايند است. آه او چگونه فكر مي آند  

اگر زن بداند يا احساس آند آه اندامش بوي بدني مي دهند، بهتر است آه به دآتر مراجعه آند. اين ممكن است از حضور يك بيماري خبر بدهد  

 شايد بهترين راه براي زنان و نوجوانان بمنظور اينكه بفهمند بو و مزة اندام تناسليشان طبيعي است اين باشد آه انگشتشان را در حين استمنا بو
اگر يك زن بصورت روزانه اين. گي جاري، سطح برانگيختگي جنسي و رژيم غذايي دارد اين موارد بستگي به چگونگي قاعده. آرده و بچشند  

اگر يك زن بو و مزة رطوبت خود را بداند، بهتر مي فهمد آه نياز به يك. آار را انجام دهد او بهتر قادر خواهد بود آه به سالمتيش پي ببرد  
 حمام در ابتداي سكس دهاني دارد و يا نيازمند معالجه است
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 زوجين بايد بطور مكرر موهاي زائد خود را آوتاه آرده و يا بتراشند، تراشيدن موهاي زائد زنانه عمل ليسيدن چوچوله را تسهيل مي آند

شان هم بيشتر تر صورت مي گيرد و بهداشت شخصي شان لذت بخش دهند، تحريك چوچوله زناني وجود دارند آه وقتي يك اصالح تميز انجام مي  
تراشيدن و يا آوتاه آردن موهاي. دهند زن و شوهرهايي هم هستند آه موهاي زياد در قسمت شرمگاهي را ترجيح مي. رعايت مي شود  

تاي نيس شرمگاهي يك موضوع شخصي و سليقه اي است و يك نياز براي تحريك چوچوله  

تحريك. بر خالف نظر عمومي و انتظار خيلي از زنان، تحريك چوچوله با زبان يك امر خدادادي نيست آه هرآس از بدو تولد آنرا بلد باشد  
توانيد بطور آامل از مزاياي اين اگر شما براي ياد گرفتن و آموزش دادن آن زمان صرف نكنيد نمي. چوچوله با زبان يك مهارت آموختني است  

آرده مهم نيست، بلكه تكنيكها هر زن متفاوت است، بنابراين اينكه يك زن در گذشته چطور از ليسيدن مهبل احساس لذت مي. روش لذت ببريد  
زنان در اين مورد قابل مقايسه نيستند چرا آه ممكن است چيزي آه يكي دوست دارد. آند بايد مجدادَا پياده شوند وقتي شريك جنسي تغيير مي  

هر فرد بايد يك مطلب آامل در. اينها داليلي دارند آه ممكن است بخاطر فيزيك بدني و يا علل روانشناختي باشند. ديگري دوست نداشته باشد  
راهايي. هاي مختلف اين آار بخواند، بدليل اينكه راه مشخصي وجود ندارد آه بتوان گفت اين موضوع براي همة زنان صادق است مورد نحوه  
هايي بدهند، خواندن و يا جستجو آردن راهها ممكن است آه در مورد راههاي مختلف ايده. شود فقط آليات مسئله را مشخص مي آند آه ارائه مي  

تر براي او است و بهترين راه است تواند بگويد آه آدام را لذت بخش اما خود زن بهتر مي  

  .در حالت آلي، ارتباط مهمي بين احساس لذت آردن در هنگام تحريك چوچوله با زبان و سكس وجود دارد

  ،زنان بايد ابتدا سكس را خوب ياد بگيرند و اين شامل صحبتهاي در حين سكس، صداهاي تحريك آننده

اي احساس خوشي آند بگويد آه اگر شريكش آاري را انجام نمي دهد به مثَال اگر تا اندازه. حرآات و اشارات دست و سر و حرآات بدن مي شود  
  او بگويد آه چگونه آن آار را بكند

اگر از محلي آه لبان. اش را با دست بگيرد و به محلي آه دوست دارد لبان او با آنجا تماس پيدا آند، فشار دهد سر معشوقه. هميشه مثبت باشد  
وقتي آه زن نگران اين باشد آه. قرار گرفته احساس رضايت مي آند پاهايش را به دور سر حلقه آند و بدن را در همان حالت نگاه دارد  

دهد شخصي آه تحريك چوچوله با زبان را انجام مي. شريكش به زحمت افتاده،آنها بايد يكديگر را رها آنند اگر سعي و تالششان بي نتيجه باشد  
 بايد راهنمايي بخواهد از شريكش با نگاه آردن در چشمان او و با چشمان از او سؤال آند آه آيا اين آاري آه انجام مي دهد او دوست دارد يا نه.

  زنان بايد با شريكشان صادق باشند و هرگز تظاهر به لذت بردن و ارگاسم ننمايند

هاي زماني گوناگون اجام شود تا دو شريك بهترين و راحت عمل تحريك چوچوله با زبان و عشق بازي دهاني بايد در زمانهاي مختلف و دوره  
آنند، بنابراين يافتن يك حالت راحت براي بسياري از زن و شوهرها براي جلب يكديگر فقط از سكس دهاني استفاده مي. ترين حالت را پيدا آنند  

العاده مهم است فوق .  

پاها در طرفين صورت(حالتها شايد آنهايي هستند آه زن بر روي يك سطح صاف قرار گيرد و بخوابد يا زانو بزند بر روي شريكش بهترين  
يا دراز بكشد و پاهايش را بصورت مستقيم در طرفين صورت شريك نگاه دارد و يا پاهايش بصورت خم در طرفين صورت-شريك قرار گيرد  

بطور همانند، هردو شريك در حين تحريك چوچوله با زبان در حالت راحت. دهد اين حالت بيشترين آزادي در حرآت را با آنها مي) -واقع شود  
شما. شود آه اين عمل بيشتر از احساس لذت ايجاد ناراحتي بكند اگر يكي يا هردو شريك در وضعيت ناراحت باشند، اين باعث مي. هستند  
خواهيد آه شخصي آه در حال تحريك چوچوله با زبان است، گردنش را بصورت شق و خسته آننده نگاه دارد تا بتواند لبانش را به فرج نمي  

مقداري زمان صرف آنيد آه قبل از شروع به سكس. خواهيد آه زن وزن بدن خود را براي مدت طوالني تحمل آند همچنين شما نمي. برساند  
استفاده. آنند آه بهترين موقعيتها براي شما آدامند انعطاف پذيري بدن شما تعيين مي. وضعيت سالمت بدني، سن، وزن . يك محل مناسب بيابيد  

بخشد هايتان خسته و يا منقبض شوند به شما هيچ سودي نمي از يك حالت تخيلي اگر باعث شود ماهيچه   

  

 برخي حالتهاي بررسي شده:

در اين.زن ممكن است بخواهد آه زانو بزند در طرفين سر شريكش و بدنش را پائين بياورد آه فرجش نزديك لبان شريك شود  
آارآرد خوب اين حالت بستگي به زاوية فرج و زاوية زبان.تواند به طرف پاها و يا پشت به پاهاي شريكش باشد حالت زن مي  
ممكن است آسي آه مشغول تحريك چوچوله با زبان است، بخواهد آه يك بالش زير سرش قرار دهد تا راحت تر. شريك دارد  

يا ممكن است آه بخواهيد يك بالش نرم يا يك لحاف تاشده در زير باسن زن قرار دهيد تا وزن خود را. سرش به فرج نزديك شود  
براي گسترش دانش خود شما نبايد در حين آار بصورت فعال قسمتي از وزن بدن خود و يا شريكتان را نگه. بر روي آن بياندازد  

 داريد

تواند در زير شريك آه بر روي او دراز آشيده يا زانو زده دراز بكشد و از خط مشي موجود پيروي آند زن مي  

شريك جنسي او زانو. هاي تخت آويزان آند زن ممكن است بخواهد آه بر روي يك تخت خواب دراز بكشد و پاهايش را از لبه  
تواند در زير زانوها و يا در مقابل قفسة سينة شخص زانو زده قرار يك بالش مي. زند بر روي زمين مابين پاهاي باز شدة زن مي  
زن ممكن است بخواهد آه يك بالش در زير رانهايش قرار دهد تا آنها را براي نزديك شدن به دهان شريك بلند آند .گيرد  

سرهايشان در ميان .بعضي از زن و شوهرها ممكن است بخواهند بغل به بغل قرار بگيرند و از خط مشي موجود پيروي آنند  
گيرد رانهاي يكديگر قرار مي  

 عده ديگري از زن و شوهرها ممكن است نياز داشته باشند به اينكه بر روي يك سطح صاف به بغل دراز بكشند و با يكديگر يك
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زن ممكن. شود آه سر شريك بين رانهاي دروني زن قرار گيرد اين نحوة دراز آشيدن باعث مي. درست آنند T زاوية قائمه بشكل  
تواند شخص تحريك آننده چوچوله با دهان مي. است نياز داشته باشد آه قسمت خميدة بااليي پايش را به يك جفت بالش تكيه بدهد  

 هم در پشت و هم در جلوي زن قرار گيرد

آشد و مرد در ميان پاهاي از هم باز شدة او قرار البته در بيشتر مواقع، حالتهاي سنتي وجود دارند آه زن به پشت دراز مي  
توانند در زير سر زن قرار گيرند تا او بتواند سرش را براي تماشا آردن شريكش باال بياورد و يا آفلهايش بالشهايي مي. گيرد مي  

تواند زير قفسة سينة خود دهد نيز مي شخصي آه عمل تحريك چوچوله با دهانش را انجام مي. بوسيلة بالشهايي باال آورده شوند  
 بالشي قرار دهد آه احساس راحتي آند

آند آه او آدام نوع از حساسيت فرج و چوچولة زن است آه مشخص مي. فنهاي واقع بكار گرفته شده از اين زوج تا زوج ديگر متغير هستند  
زناني هستند آه تماس آرام و نرم را دوست دارند در حاليكه بعضي از آنها تماس سريع. دهد تحريك را دوست دارد و بيشترين پاسخ را به آن مي  

هاي داخلي فرجش خوب توسعه يافته و يك زن آه لبه. آند آه آدام بهتر امكان دارد ساختار اندام تناسليشان مشخص مي. پسندند و محكم را مي  
هاي داخلي فرج آوچك هاي داخلي فرج يا با لبه آامل شده ممكن است آه دوست داشته باشد آه آنها مكيده شوند در حالي آه يك زن بدون لبه  

اي داشته باشد آه طرح و شكلش بسمت بيرون باشد و يا خوب توسعه يافته باشد شريك اگر يك زن چوچوله. تواند اين موضوع را تجربه آند نمي  
اي پنهان يا آوچك داشته باشد، شريك او اش را مانند يك آلت تناسلي مردانة آوچك بمكد، در صورتي آه اگر يك زن چوچوله تواند چوچوله او مي  
آنيم تا نزديك شدن به يك نقش مهم وجود دارد و آن اين است آه بايد ريتم و شدت آار را آه در شروع آغاز مي. تواند آنرا ليس بزند فقط مي  

هيچ چيز يك زن را به اندازه ايجاد وقفه در هنگام تحريك چوچوله. ارگاسم حفظ آنيم، مگر اينكه قصد داشته باشيم ساير قسمتهاي بدن را بچشيم  
آند وقتي آه او در آستانة ارگاسم قرار گرفته است توسط شريك و يا پراآندگي محل ليسيدن، ناراحت و متاثر نمي  

اش حتي ممكن است به تمام حاالت اگر يك زن به اندازه آافي برانگيخته نيست، چوچوله. فورَا چوچولة زنان را در ابتداي آار جستجو نكنيد  
يك. هاي او جريان پيدا آنند و اندام تناسليش از خون پر شوند در اين هنگام شما بايد منتظر باشيد تا هورمون. برانگيختگي بي احساس باشد  

.ببوسيد، نوازش آنيد و قسمتهاي دروني رانها را بليسيد. اش را آشف آنيد بكمك يك حادثه چوچوله. سياحت آرام و طوالني در چوچوله او بنمائيد  
تامل. هاي بيروني فرج را بليسيد به آرامي برآمدگي شرمگاهي و لبه. شوند را بليسيد اي را آه فرج و رانها به هم متصل مي با ماليمت منطقه  

در صورت امكان. زبانتان را در منطقة بين لبة دروني و بيروني فرج بلغزانيد. زبانتان را در طول منطقة تالقي دو لبة فرج حرآت دهيد. آنيد  
هاي داخلي را بمكيد همچنين منطقة بين لبه. با ماليمت خون را در آنها جاري آنيد. هاي دروني فرج را به درون دهانتان بكشيد و آنها را بمكيد لبه  

اند هاي بيروني جدا شده اگر بدنة چوچوله خوب مشخص و مشهود شد، زبانتان را در طول فرج آه از لبه. بيرون فرج و محل سوراخ ادرار را  
 حرآت دهيد

.در ابتدا آالهك آنرا فشار ندهيد. موقعي آه فرج آامَال خيس خيس شد و در حال خيس شدن بيشتر بود، به آرامي شروع آنيد به ليسيدن چوچوله  
اين آار(وقتي زن آمادة انفجار به نظر رسيد بوسيلة انگشت چرب آالهك چوچوله را به عقب برانيد . به زن زمان دهيد تا آامَال برانگيخته شود  

در اين حالت زنان نياز به. خيلي آرام و ماليم باشيد. سپس بليسيد و بمكيد چوچولة حساس قشنگ بلوطي شكل را) تواند بكند را خود زن هم مي  
ها ممكن است به اين نتيجه برسند آه آن خيلي حساس و ظريف است و به محكم نگه داشتن نياز دارد اما اين يك تماس بسيار سبك دارند بعضي  
به نرمي چوچوله را بمكيد،. ها تحمل تحريك مستقيم چوچولة بلوطي شكلشان را نداشته باشند ممكن است بعضي.آار بايد با تماس نرم و آرام باشد  

آنيد آه براي او لذت بخش است، آن در اين حالت يكباره شما حالتي از تحريك را پيدا مي. با ظرافت خون بيشتري را به اطراف آن بكشيد  
اگر او قادر به رسيدن به ارگاسم نيست تحريك را بصورتي. خواهد تحريك را ادامه دهيد تا زن ارگاسم را تجربه آند، اگر او اين موضوع را مي  

تواند لذت بخش و ارضا آننده باشد تحريك با زبان الزامَا همراه ارگاسم نيست بلكه اين آار مي. آه براي هردوي شما لذت بخش است، ادامه دهيد  

اگر او تا به حال تحريك چوچوله با دهان را تجربه نكرده يا حداقل. داند چه آار و حالتي را دوست دارد، به حرفش گوش بدهيد اگر زني مي  
اند ممكن است بخواهند حتي زن و شوهرهايي آه قبَال اين آار را انجام داده. گيرد دورة آنرا هم نديده است، اين تجربه به آرامي صورت مي  

توانيد، آنيد آه مي وقتي در حال آزمايش هستيد، سعي آنيد زبانتان را بر روي فرج به هر صورتي آه فكر مي. تكنيكهاي جديد را امتحان آنند  
راههاي زيادي وجود دارند و فقط يك راه وجود دارد آه براي آن زن بهترين راه است، با سعي و خطا آنرا بيابيد. حرآت دهيد  

هاي بيروني فرج را بدون استفاده اگر هر دو شريك در حالت راحت قرار گرفته باشند و احساس راحتي بكنند، ممكن است شما قادر نباشيد آه لبه  
هاي دروني فرج را از دستها از هم جدا آنيد و به جواهر دسترسي پيدا آنيد، بنابراين بايد صورتتان را آامل به فرج نزديك آرده چوچوله و لبه  

يك زن قادر خواهد بود با شما در اين آار بوسيلة دستانش همكاري آند، ولي اين آار ممكن است خيلي خسته آننده. با زبان و لبهايتان پيدا آنيد  
هاي بيروني، جدا از هم آشيده توانند از هم جدا و باز شوند و لبه اگر پاهاي زن با آسودگي از هم باز شوند، فرج او هم بطور طبيعي مي. باشد  
شوند وقتي آه او بسيار برانگيخته شده است مي  

اگر شما. مكد در يك دوره تناوبي از زماني آه زبانتان خسته شد، مطمئن باشيد آه لبها و زبانتان اندام حساس و ظريف را نوازش آرده و يا مي  
بهتر است لبانتان را نزديك. آنيد و زبانتان به اين موضوع عادت ندارد، زبانتان ممكن است به زودي خسته بشود از زبانتان زياد استفاده مي  

از نوازش آم با زبانتان استفاده آنيد اندك اندك توسعه دهيد. هاي فرج در صورت امكان نگه داريد چوچوله و لبه  

شما قادر نخواهيد بود زبانتان را. هاي آنرا با زبان تحريك آنيد، لذت ببرد يك زن ممكن است از اينكه شما زبانتان را وارد مهبلش آنيد و ديواره  
زناني هستند آه از اينكه شما انگشت يا انگشتهايتان را. در فواصل دور وارد آنيد ولي نقاط حساس هم در همان ابتداي مناطق ورودي هستند  

بعضي از. برند، در حالي آه شما مشغول مكيدن چوچوله هستيد داخل مهبلشان بكنيد و ديوارة آنرا و احتماَال نقطة جي را تحريك آنيد لذت مي  
شان را تحريك تان را وارد مقعدشان آنيد و آنرا ماساژ دهيد درحالي آه داريد با دهان چوچوله آنها از اينكه شما انگشت يا انگشتان چرب شده  

برند آنيد لذت مي مي  

شود آه زن و اين حالت از قرار گرفتن باعث مي. برند انگليسي لذت زيادي مي ٩ ٦زن و شوهرهاي زيادي در هنگام سكس دهاني از حالت   
اند چون در آن يكديگر زن و شوهرهاي زيادي اين روش را خيلي لذت بخش بيان آرده. شوهر در آن واحد بوسيلة دهان يكديگر را تحريك آنند  

توانند در حين تحريك شرسكشان متمرآز شوند و در حين دانند زيرا نمي ها اين حالت را مناسب نمي بعضي. آنند را تا رسيدن به ارگاسم تغذيه مي  
دهند هستند و ارگاسم بعضي ديگر نيز فقط به فكر آاري آه انجام مي. آنند آار فقط به فكر رضايت خودشان هستند و شريكشان را فراموش مي  
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تواند به شما آمك آند آه آدام راه بهتر است بنابراين دوباره سعي و خطا مي. آنند خود را فراموش مي  

 

 يك راهنمايي براي سكس دهاني

نوشته شده توسط تامي، نيكول و ليندا-؟ !چگونه بايد فرج را خورد   

گويم، عالوه آنند و من تنها زني نيستم آه اين را مي خوردند قايل هستم چون عدة زيادي اين آار را ني من احترام زيادي براي آساني فرج را مي  
آنم، دهند به همين دليل من اين راهنمايي را ارئه مي اند آنرا بخوبي انجام نمي هاي آنرا ديده بر اين خيلي از آساني آه در آالجهاي قديمي دوره  

آند آه يك جواهر پيدا آرده و آند، احساس مي يابد آه از سرش خوب استفاده مي موقعي آه يك زن يك مرد را مي. شايد آه آمي آمك آننده باشد  
او حتي به دوست دخترهايش در مورد آن مرد چيزي. داند او يك خريدار خوب است و زن اين را خوب مي. خواهد آنرا از دست بدهد نمي  

توانند بصورت رضايت بخش طرف بنابراين به خاطر داشته باشيد، خيلي از مردها مي. نخواهد گفت اگرچه آن مرد خيلي مشهور در شهر باشد  
آند بهتر خواهد بود مقابل را بگايند ولي آنكه از سرش خوب استفاده مي  

آنند، حتي اگر شما به جاهاي مختلف دنيا رفته باشيد و با زنان آشورهاي مختلف زنهاي زيادي هستند آه راجع به بدنشان احساس شرم مي  
به او بگوئيد آه آن بسيار زيباست و به او. آيد، نگرانند بينيد آه آنها نسبت به اينكه چطور شما از بدنشان خوشتان مي بستر شده باشيد مي هم  

 بگوئيد آه آدام قسمتها بهترين هستند اما اعتماد او را جلب آنيد تا به شما اجازة استفاده از ميان پاهايش را بدهد

دانم، زيباست، آيا اينطور نيست؟هيچ چيز در يك زن منحصربفرد تر از مهبل نيست، من مي.بينيد خوب نگاه آنيد حاال صبر آنيد و به آنچه مي  
بعضي از آنها خيلي ظريف و نرم هستند مانند مال دختر بچه ها و بعضي. ها و اشكال متفاوتي دارد ام، رنگها، اندازه تعداد زيادي از آن را ديده  

بعضي از آنها مانند خز تودرتو در برس هستند و بعضي ديگر با پرز شفاف پوشانده. آنند هاي ضخيم هستند آه به شما سالم مي ديگر داراي لبه  
آيفيت منحصر به فرد همسرتان را پاس بداريد و به او بگوئيد چه چيزي در او ويژه است. اند شده  

دهند به اين همچنين آنها بهتر به عشق زباني پاسخ مي. زنان داد و ستد آالمي بهتري نسبت به مردان دارند بخصوص در حين رابطة عاشقانه  
بنابراين موقعي آه داريد مهبل زيبايش را نوازش. گذارد معني آه هرچه بيشتر شما با او حرف بزنيد او بهتر خودش را در اختيار شما مي  

آنيد، با او در مورد آن صحبت آنيد مي  

هاي دروني آن نگاه آنيد، حتي اگر دوست داريد هاي آنرا از هم باز آنيد و به لبه به آرامي و با ماليمت لبه. اآنون دوباره خوب با آن نگاه آنيد  
هاي متفاوت دارند دقيقَا مانند زنان چوچوله با اندازه. اآنون باالهاي مهبل را از هم باز آرده و پهنش آنيد تا چوچوله را پيدا آنيد. آنرا بليسيد  

گاه پنهان شده است همة آنها در زير ختنه. هاي متفاوت دارند مردان آه آلتهايي با اندازه  

توانيد آنرا با آب دهان يا ترشحات داخلي زن شما مي. زنيد مطمئن باشيد آه انگشتتان مرطوب است هروقت شما به يك مهبل زنانه دست مي  
خواهيد به چوچوله دست بزنيد مرطوب آرده باشيد چون آن از خود رطوبتي ندارد حتمَا مطمئن باشيد آه انگشتتان را وقتي مي.مرطوب آنيد  

خواهيد آه در هر صورت اما شما نمي. اگر انگشتتان خشك باشد به آن خواهد چسبيد و اين مضر و آسيب رسان است .و بسيار هم حساس است  
قبل از اينكه زن برانگيخته شود، چوچولة او بسيار ظريف براي آنترل. آنرا لمس آنيد شما بايد آارهاي باال را براي دست زدن به آن انجام دهيد  

 است

قسمت داخلي ران. زنان، حتي بيشتر از مردان عاشق اين هستند آه با آنان شوخي شود و دست انداخته شوند. به مهبلش به آرامي نزديك شويد  
بطور وحشيانه به مهبل نزديك شويد. آنرا بليسيد، ببوسيد و با نوك زبانتان بر روي آن طرح بكشيد. زن، ظريف ترين و حساس ترين نقطه است  

 و سپس در آن غرق شويد، آنچه را او انتظاار دارد انجام دهيد

مانند فرچه لبانتان را روي شكاف فرج بدون فشار به پائين بكشيد تا. اآنون چروك محل اتصال پا به مهبل را بليسيد، دماغتان را به مهبل بماليد  
 او را بيشتر تهييج آنيد

هاي مهبل از همديگر استفاده آنيد و وقتي آه او آنها را از هم حاال از زبانتان براي باز آردن لبه. او را ببوسيد،ابتدا با ماليمت و سپس محكم تر  
هر آاري آه شما. به آرامي بمكمك دستانتان پاهايش را از هم بيشتر باز آنيد. هاي گوشتي مهبل باال و پائين ببريد باز آرد، زبانتان را بين اليه  

دهيد بايد به آرامي صورت پذيرد براي خوردن مهبل زن انجام مي  

هاي آرام به چوچوله بزنيد، اين آار را چه آالهك چوچوله را پوشانده بو چه نپوشانده بود هاي مهبل را بكشيد و با زبانتان ضربه با ماليمت لبه  
موقعيكه حس او به سوي ارگاسم برانگيخته شد،. اين آار بايد باعث شود آه پاهايش به لرزه بيافتند. اين آار را به سرعت انجام دهيد. انجام دهيد  

با ماليمت شروع به مكيدن چوچوله آنيد و به صورت زن. لبهايتان را بصورت دايره به دور چوچوله قرار دهيد و آنرا درون لبانتان قرار دهيد  
هرچه تحمل او را بيشتر ديديد مكيدن را. تواند آنترل شود و تحمل آند مكيدن را سخت تر آنيد اگر او مي. العمل او را ببينيد نگاه آنيد تا عكس  
به او قفل شويد. اگر او خواست بخاطر هيجان ارگاسم باسن خود را به باال بياورد در برابر او ايستادگي نكنيد و با او حرآت آنيد. سخت تر آنيد  

مكث نكن،� : شنويد اين جمالت است در اين حالت چيزي آه از او زياد مي. و دهان داغتان را بر روي چوچوله نگاه داريد، او را رها نكنيد  
 �اصَال متوقف نشو

مكيدن چوچوله آار دوست داشتنيي است، اين چيزي است آه ارزش يادگيري. آنند اين به اين دليل است آه بيشتر مردان در اين حالت توقف مي  
خورد آه من تا حال آسي را شناسم آه آدم آثيفي در گائيدن است و واقعَا پست است ولي او طوري مهبل را مي من آسي را مي. خوب را دارد  

آند نديدم آه مانند او بدون مشكل اين آار را انجام دهد و به همين دليل دختران زيادي را به خود جذب مي  

توانيد عمل گائيدن با انگشت را انجام دهيد در حالي شما مي. تواند خوشي زن را تشديد آند در بخش قبلي ديديم آه چيز ديگري وجود دارد آه مي  
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.آنها واقعَا آنرا دوست دارند. قبل از ليسيدن چوچوله، در حين آن و يا بعد از آن. شود مند مي اش بهره آه زن دارد از موهبت ليسيده شدن چوچوله  
ماليد در اين منطقه است آه شما به آن مي. العاده حساسي در سقف فرجش دارد زاي اطراف چوچوله، زن يك منطقة فوق بغير از ناحيه شهوت  

خوب بدليل اينكه آالهك آلتتان دور از دهانتان است، انگشتانتان بايد عمل گائيدن را انجام دهند. آنيد هنگامي آه داريد با زن نزديكي مي  

اطمينان ايجاد آنيد. توانند خوب نفوذ آنند يك انگشت خيلي الغر است و سه انگشت هم خيلي پهن است بنابراين نمي. دو انگشت را انتخاب آنيد  
آنها را به داخل بليزانيد، اين آار را در ابتدا آرام انجام دهيد و سپس سريعتر. ايد تا پوست زن را ناراحت نكنيد  آه آنها را خوب مرطوب آرده  

به نفسش گوش دهيد. خواهد سرعت را افزايش دهيد وقتي زن مي. بكمك آنها بصورت موزون و ريتميك زن را بگائيد. اين آار را بكنيد  

اگر شما همزمان هم مشغول ليسيدن چوچوله هستيد و هم او را با انگشتان. او به شما اجازه خواهد داد تا بفهميد آه چه آاري را انجام دهيد  
بنابراين شما مطمئن باشيد آه او در اين. آنيد، تحريك خواهيد آرد گائيد، شما او را بيشتر از حالتي آه با آالهك آلتتان به تنهايي تحريك مي مي  

ممكن است. ويژگيهاي هر زن منحصر بفرد است. هاي آنرا مورد بررسي قرار دهيد توانيد نشانه رسد، اگر شك داريد مي حالت به اوج لذت مي  
دختران ممكن است آه سرخ بشوند و يا اينكه. رسد شود و يا وقتي آه به ارگاسم مي زن شما فقط نوك پستانهايش سفت شوند وقتي آه او تهييج مي  

هاي همسر خود آشنا شويد و شما بايد عاشق و معشوق اثر پذير باشيد با نشانه. شروع به لرزيدن بكنند  

وقتي اولين ارگاسم. رسيد، بمنظور رسيدن به اوج لذت، چوچوله را رها نكنيد و براي مدتي به آن قفل شويد موقعي آه زن داشت به ارگاسم مي  
زبانتان را. اند آزاد آنيد شروع به فروآش آردن آرد، با زبانتان در طول زير چوچوله فشار بياوريد و لبانتان را آه باالي آنرا پوشش داده  

اگر انگشتانتان درون آن هستند، آنها را با ماليمت آمي بيشتر حرآت دهيد بدليل اينكه اشياء درون آن در اين. بيرون و درون مهبل حرآت دهيد  
 موقع بسيار حساسند

يك زن بعد از ارگاسم براي مدت يك. اگر شما اين بازي را خوب انجام دهيد، با اين آار قادر خواهيد بود زن را چندين بار به ارگاسم برسانيد  
.بار به ارگاسم برسد ٥٦تواند در يك رابطة جنسي  يك زن مي. توانيد اطالعات آامل از يك تماس را درك آنيد آيا مي. ماند ساعت هيجان زده مي  

او براي مدت طوالني آه. رسانيد بار به ارگاسم مي ٥٦توانيد بر روي زن تاثير داشته باشي وقتي او را  توانيد درك آنيد آه چقدر شما مي آيا مي  
تواند مال شما باشد شما او را بخواهيد مي  

شان است بعضي از زنها دوست دارند آه مردشان انگشتش را به مقعدشان بمالد يا آنرا درون آن بكند وقتي آه مشغول خوردن مهبل و چوچوله  

: اي آه من براي شما دارم اينست آخرين توصيه  

.توانيد او را بردة خود آنيد با دادن خاطراتي آه او تا بحال نداشته، هنوز نبايد او را تنها بگذاريد بعد از اينكه اين آارها را انجام داديد، شما مي  
.عشقبازي با او را به آرامي ادامه دهيد تا او آم آم فروآش آند. هاي آرام بزنيد و پستانهايش را نوازش آنيد با او حرف بزنيد، به بدنش ضربه  

تواند در همان دم از آار دست بكشد و بخوابد و احساس پشيماني براي از دست دادن چيزي نكند اما يك زن بخاطر نياز طبيعيش، يك مرد مي  
اش بسيار حساس تر است مدتي بعد از سكس از معشوقه  

به اندازه. توانيد داشته باشيد اما چيزهايي دارد آه شما بايد آنها را رعايت آنيد تواند مهيج ترين تجربة سكسي شما باشد آه مي سكس دهاني مي  
آند خوب توجه آنيد و بيشتر تان از خود ارائه مي آافي زمان به آن اختصاص دهيد، اغلب آنرا تمرين آنيد، به پاسخها و سيگنالهايي آه معشوقه  

 از همه، خودتان لذت ببريد

آنان آورده شده است  شكل زير نمايي از مهبل و ساير قسمتهاي آنست آه جهت آشنايي با  
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 کنیم) و حفظ(چگونه مرد مورد نظر خود را پیدا 
 
 

 Women.comاز سری مقاالت سایت  
 (majidarticle@yahoo.com)مجید  :  ترجمه و تنظیم

 
 
 
 

نمیدانید به آن پسر جذاب داخل فروشگاه چه بگوئید؟ در مورد همکارتان چطور؟ در فکر این                   
ه با این آشنای ایمیلی خود چکار کنید؟ و پس از همه اینها، سرانجام چه وقت با مرد                       هستید ک 

جدیدتان هم بستر شوید؟ قبل از هر گونه تصمیم گیری در این موارد، نوشته زیر را بخوانید که از                     
 . انتخاب شده استiVillageاز سری جدید کتابهای “ بهترین توصیه ها در یافتن مرد شایسته”کتاب 

 
 
 
  روش برای توقف ارسال عالئم به مردان نامطلوب5
 

اگر فقط دارید به دنبال کسی می گردید که خالئی را در زندگیتان پر کند، بدین ترتیب                     -
شما در حال ارسال عالئمی هستید      .  مردانی را جذب خواهید کرد که مورد نظر شما نیستند         

سی را می خواهید که عالج تنهائی      شما فقط ک  .  که واقعا مراقب معنی و مفهوم آنها نیستید        
. بهترین روش این است که شروع به لذت بردن از مصاحبت با خودتان کنید                 .  شما باشد 

 .بدین ترتیب مرد مورد نظر خود را جذب خواهید کرد
 

وقتی احساس اعتماد به نفس کنید، وقتتان را با مردان             .  اعتماد به نفس کلید کار است       -
و همین اعتماد   .   چون می دانید کار بهتری می توانید انجام دهید       نامطلوب تلف نخواهید کرد،   

 .به نفس شما، بطور خودکار مردان خوب و خوش قیافۀ کمیاب را جذب خواهد کرد



این امر برای . من همیشه مردان متاهل یا مردان درگیر روابط جدی و مهم را جذب میکردم            -
کنم کسی را پیدا کرده ام که به اصطالح         اما حاال فکر می    .  مدت زیادی مرا کالفه کرده بود      

فرد کمیابی است، من با او احساس راحتی بیشتری می کنم، و بنابراین، خیلی جذبش                    
من فکر می کنم که برای شروع جذب کردن مردان باید از حالت فشار و استرس                  .  کرده ام

بت شوم یا   تنها به این دلیل که کسی مجرد است، من مجبور نیستم با او همصح             .  خارج شد 
 .این که یک تست هنرپیشگی نیست. برایش نقش بازی کنم

 
این خیلی ساده لوحانه است که یک زن فکر کند باید با مردی رابطه داشته باشد فقط به                     -

این احتمال قوی وجود دارد که بدون اینکه         .  این خاطر که همه از او چنین انتظاری دارند         
. ر زندگی شما باشد دوران شاد و مفرحی را بگذرانید         رابطه ای داشته باشید یا اینکه مردی د      

اگر چیزی جز قورباغه    .  اگر احیاناً به شخص مناسبی برخوردید، خوب می توانید با او باشید           
 .نمی بینید، توی برکه نپرید

 
اگر متوجه این موضوع باشید که قیافه خوب همیشه         .  زیاد در قید و بند قیافه افراد نباشید        -

ب نیست، آنوقت مردان خوبی را دور و بر خود خواهید دید که لزوما                بمعنی شخصیت خو  
 .هر کجا که می روند سرها به طرف آنها بر نمی گردد

 
 
 
 
 
 
  نکته برای غلبه بر افسردگی5
 

به فعالیتهای مورد عالقه تان بپردازید، آن فعالیتی را انتخاب کنید که حتی االمکان با                     -
رای مثال، من یوگا را خیلی دوست دارم چون یک             ب.  شخصیت شما بیشتر سازگار باشد     

حالت روحانی خاصی دارد و بیشتر مردانی هم که با آنها مالقات کردم همین حالتهای                    
 .روحانی و معنوی را داشتند

 
باور کنید بدین   .  این برای روح انسان خیلی خوب است        .  کارهای داوطلبانه انجام دهید     -

 .هید کرد، چه مرد و چه زنترتیب آدمهای مناسبی را مالقات خوا
 

مثال اگر به ورزش عالقه ای ندارید      .  خودتان را به انجام کاری که عالقه ندارید مجبور نکنید           -
من مردان نجیبی را در فرهنگ سراها، قهوه خانه ها و کتاب          .  عضو یک تیم بیس بال نشوید      

 .فروشی ها مالقات کرده ام و با آنها هم صحبت شده ام



مهربان و  .  این خیلی عالی است    .  جردی زیاد می روم، از جمله کلوپها       من به جمعهای م     -
فقط کافیست آرام و ساکت       .  صمیمی باشید، و احساس نکنید باید خیلی حرف بزنید            

 .بنشینید و طوری بنظر برسد که شنوندۀ خوبی هستید
 

 را  شما باید دوستانتان  .  فکر می کنم مالقات با دوستانِ دوستهایمان بهترین روش باشد            -
تشویق کنید تا مهمانی شام، باربکیو و دیگر جمعهائی را برگزار کنید که در آنها بتوانید                    

همچنین، شما باید جمعا تالش کنید که       .  بدون هیچ فشار و استرسی با یکدیگر آشنا شوید        
میتوانید بسادگی از طریق دوست دختر جدیدتان با         .  دایره اجتماعی تان را گسترش دهید     

 .شما مرتباً افزایش می یابد“ دوستانِ دوستان”بنابراین پتانسیل . شویدیک پسر آشنا 
 
 
 
 
 
  روش برای تبدیل درگیریهای اداری به عشق های اداری3
 

من و شوهرم عضو گروهی از همکاران بودیم که با هم فعالیت می کردیم و بدین ترتیب با                     -
با هم داشتیم، البته فقط ما      در آن زمان ما یک سری مشکالت احمقانه         .  یکدیگر آشنا شدیم  

باالخره، من از   .  من فکر نمی کنم ما واقعا می دانستیم زمانی با هم نامزد خواهیم شد           .  دو نفر 
از آن  .  او خوشم آمد و وقتی به او گفتم، دیدم او هم چنین احساسی نسبت به من دارد                    

می خواهیم پدر و مادر هم     نه تنها با هم ازدواج کردیم، بلکه        .  موقع تا حاال ما با هم بوده ایم      
 .بشویم

 
اگر شماروابط عاشقانه خود را در اداره بروز ندهید و با رفتار و گفتار نسنجیده، سبب                        -

گسترش شایعات بین همکاران نشوید، خواهید دید که بیشتر مردم با این مسئله مشکلی                
شما تحت  یک سری مرزهائی را برای خود در نظر بگیرید تا امور شغلی                .  نخواهند داشت 

و در عین حال سعی      )  مثال، نباید عالقه خود را در محل کار ابراز کنید           (تاثیر قرار نگیرد    
این یک ریسک بود که من به این آقا گفتم             .  نکنید همیشه در مورد کار صحبت کنید        

در حقیقت ما سال بعد داریم      .  احساس خاصی نسبت به او دارم و تاوان آن را هم پرداختم            
 !مازدواج می کنی

 
پا پیش بگذارید؛ اما فقط اگر واقعاً فکر می کنید که با این شخص آینده ای دارید، و متوجه                    -

قبل از اینکه وارد یک رابطه شوید، هر چه نزدیکتر با هم کار             .  ریسکهائی که می کنید باشید   
 .کنید، بیشتر می توانید مطمئن شوید که این همان مرد مورد نظر شماست

 
 



  زمان مناسب هم بستر شدن با یکدیگر روش برای تشخیص5
 

اما .  ای کاش یک ماه زودتر اینکار را کرده بودیم         :  شما هیچ وقت با خودتان نخواهید گفت        -
خیلی امکان این هست که  همه چیز خراب شود و آنوقت بگوئید که ای کاش به این زودی                   

 .انجامش نداده بودیم
 
، وقتی برای اولین بار با هم می خوابید           هر چقدر همخوابی را بیشتر به تعویق بیندازید           -

روابط .  فقط متوجه عواقب این کار باشید و مطمئن عمل کنید          .  مشکلی پیش نخواهد آمد   
شما ممکن است تغییر کند و با هم خوابیدن می تواند بیماریهای مسری و حاملگی را نصیب                

 .شما کند
 

است که می گوید، شاید اینکار     این عقل شم  .  اگر کوچکترین شکی دارید، این کار را نکنید         -
 .کمی به خودتان وقت بدهید تا تصمیم مناسبی بگیرید. درست نباشد

 
این .  خیلی با احتیاط در موردش فکر کنید و با عقلتان تصمیم بگیرید نه با احساسات                     -

با اینکه ممکن است ساده و مسخره بنظر برسد و حتی سکس              .  تصمیم خیلی مهمی است   
شما هرگز از   .   باشد، بدانید که سکس می تواند یک رابطه را متحول کند          خیلی هم فوق العاده  

 .قبل نمیتوانید پیش بینی کنید که دقیقا چه تغییراتی روی خواهد داد
 

وقتی ما یکدیگر را    .  من در همان اولین قراری که با نامزدم گذاشتم سکس را تجربه کردم               -
با این وجود، ما    .   اینهمه بطول بینجامد   مالقات کردیم، من هرگز فکر نمی کردم که رابطه ما        

بله او به من احترام گذاشت، با وجود این حقیقت که من در همان اولین                .  عاشق هم شدیم  
 من در سکس    – و حتی بخاطر اینکه       –او عاشق من است با اینکه        .  مالقات با او خوابیدم   

 به معنی بوسه    پس زود سکس داشتن لزوما    .  خیلی باز هستم و خودم را سرکوب نمی کنم        
 .مرگ نخواهد بود

 
 
 
 
 
 
 .)پیشنهادات، انتقادات و سؤاالت خود را با ایمیل باالی مقاله در میان بگذارید(



 هدف از ایجاد یک رابطه
 

 (majidarticle@yahoo.com)نوشته مجید 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

شما را نمیدانم، اما من که از شنیدن وخواندن مطالبی که در آن از جنسیتی خاص، نژادی خاص یا                    
جامعه گله و شکایت شده، خسته شده ام چون همه آنها بنوعی دیگری را متهم میکنند که باعث شده                      

چرا ما کال بعنوان یک انسان توانائی حسابرسی خود و در              .ی درست و موفق داشته باشیم      نتوانیم روابط 
 نظر گرفتن سوء رفتارهای خود را نداریم؟

       
 مقاله نکاتی را برایتان بازگو کنم که مطمئنم باعث میشود در جمعهائی که                این من تصمیم گرفته ام در    

یا حداقل  . ی اطرافتان برقرار میکنید، خیلی موفق تر باشید        حضور پیدا میکنید و در روابطی که با دنیا          
بنظر شما بهتر   . شما را به فکر وامیدارد که کدام رفتارتان سبب ناخشنودی و زخم زبان دیگران میشود                

 را بزنید، شانس خود را       Delete پس قبل از اینکه دکمه        ؟نیست راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم         
 میکنم بروید یک فنجان چای یا قهوه و یک خوردنی برای خودتان بیاورید و در                  پیشنهاد! امتحان کنید 

ای که مصرف     خوشتان نیامد، هزینه چای و قهوه        اگر. کمال آرامش از خواندن این مقاله لذت ببرید          
 . با منکردید
 
 



 باید بدانید که هشتاد درصد آنچه که میخوانید برگرفته از منابع و کتب مختلف است و بیست                      
. البته خیلی کلی گوئی شده و احتماال در مورد همه صدق نمیکند              . درصد بقیه تفکرات خودم میباشد     

من یک نویسنده یا چیزی شبیه آن نیستم، اما میخواهم آنچه که در زندگی به من کمک کرده را با شما                      
 :پس برویم سر اصل موضوع. شریک شوم

 
 
 

البته، مردم خودشان   . رد دیگر جستجو میکنند    خیلی از مردم عشق را تنها در دوست داشتن ف             
این چیزی است که در اعماق       . متوجه این مسئله نیستند و بطور غیر ارادی این کار را انجام میدهند                

 .ضمیر ناخودآگاه آنها وجود دارد
 

 اگر فقط من بتوانم دیگران را دوست داشته باشم، آنها نیز مرا دوست               ": مردم اینگونه باور دارند که    
 ".پس من دوست داشتنی خواهم بود، و میتوانم خودم را هم دوست داشته باشم. خواهند داشت

 
 

خیلی از مردم احساس میکنند کسی نیست که آنها را دوست داشته باشد و بهمین دلیل از                          
واقعیت این است که دیگران این افراد را دوست دارند، اما            . این واقعا یک بیماری است    . خودشان متنفرند 

اول اینکه، این افراد شما را باور         . چرا؟ به دو دلیل    . خیلی از مردم محبتشان را به آنها ابراز نمیکنند           
 .آنها فکر میکنند شما برای بچنگ آوردن چیزی سعی دارید آنها را بازی دهید. ندارند

 
یک . مگر میشود دیگران را واقعا برای آنچه که هستند دوست داشت؟ نه                : طرز فکر این افراد    (

 )حاال چه میخواهید؟! مشکلی باید وجود داشته باشد، شما یک چیزی میخواهید
 
 

اینگونه افراد کنار مینشینند و  سعی میکنند بفهند واقعا یک فرد دیگر چطوری میتواند آنها را                       
بنابراین شما را باور     . دوست داشته باشد یعنی دالیل عالقه دیگران به خودشان را بررسی میکنند                 

بدین منظور ممکن   . د، و سعی میکنند شما را وادار کنند که عالقه خود را به آنها ثابت کنید                    نمیکنن
دومین دلیل اینکه، آنها یک مرتبه نگران میشوند که تا           . است از شما بخواهند رفتار خود را تغییر دهید         

ع میکنند  پس برای بدست آوردن محبت شما شرو      . ه مدت میتوانند عشق و عالقه شما را حفظ کنند          چ
 .به تغییر دادن رفتار خودشان

 
 
 
 



آنها به این امید رابطه را       . بدین ترتیب اصطالحا این دو نفر خودشان را در یک رابطه گم میکنند               
این . شروع کردند که خودشان را پیدا کنند، اما در عوض با از خود بیگانگی به این رابطه پایان میدهند                     

اما بر  ) به اصطالح میگویند یک دست صدا ندارد      (د با هم شریک شدند      دو نفر به گمان اینکه قویتر باشن      
توانائی کمتر، ظرفیت کمتر، هیجان کمتر، لذت کمتر و           . عکس ضعیفتر از وقتی شدند که تنها بودند         

 ).این موارد درباره ازدواج ها نیز صادق است. (جذابیت کمتر
 

خیلی از آنچه که بودند و داشتند را برای          فقط به این دلیل که      .  است افت کرده پس همه چیز آنها     
وقتی . اساس یک رابطه هیچ وقت نباید به این صورت باشد         . ایجاد و حفظ رابطه با یکدیگر از دست دادند        

شما این بینش را از دست بدهید که هر فرد بعنوان شخصیتی منحصر بفرد در مسیر خودش گام                          
چون شما از روابط خود برای      . جاد یک رابطه را درک کنید     برمیدارد، بنابراین نخواهید توانست هدف از ای      

 .تعیین خط مشی و تصمیم گیریهای زندگیتان استفاده میکنید و این اشتباه بزرگی است
 

یاد بگیرید  . بنابراین، قبل از اینکه بفکر روابطتان با دیگران باشید باید با خودتان ارتباط برقرار کنید               
حتما خیلی از شما این جمله روانشناسانه        .  و خود را دوست داشته باشید       که به خودتان احترام بگذارید    

افرادی که به خود احترام نمیگذارند، نمیتوانند به دیگران احترام بگذارند و آنها را                  : را شنیده اید که      
 .دوست داشته باشند

 
 
 
 
 

 
 
 

 



نه وجود دارد اشاره کردم      به عوامل شکل گیری یک رابطه و تصورهای غلطی که در این زمی             تا اینجا 
و گفتم که ما نباید صرفا برای ایجاد و حفظ یک رابطه معیارهای خود را زیر پا بگذاریم یا اینکه بخواهیم                      

انجامد بدین   وقتی روابط انسانها با یکدیگر به شکست می        . رفتار دیگران را طبق میل خود تغییر دهیم         
ف از یک رابطه این است که تصمیم بگیریم کدام             هد. خاطر است که اساسا اشتباه شکل گرفته است         

بخش از شخصیت خود را میخواهیم در معرض دید بقیه افراد قرار دهیم و اینکه تصمیم بگیریم واقعا                      
 .کی هستیم

 
این خیلی رمانتیک است که بگوئیم انسان تا زمانی که دوست و همراهی در کنارش نباشد                          

 اعتقاد به این موضوع باعث میشود دیگران         ،بدتر اینکه . یستاین درست ن  بنظر من    نیست، اما    "هیچی"
 نقشهائی را برایتان بازی کنند که        چون انتظار دارید   ؛فشار وحشتناکی را در ارتباط با شما متحمل شوند         

و بدین ترتیب آنها سعی خواهند کرد یک چنین نقشهائی را برای             . جزء شخصیت آنها محسوب نمیشود    
از این مقطع زمانی به     . الخره به جائی میرسند که دیگر قادر به اینکار نخواهند بود           شما بازی کنند، اما با    

بعد، دیگر نخواهند توانست تصویری که شما از آنها در ذهن خود ساخته اید را کامل کنند، و نقشهای                      
درست همین جاست که رنجشها و عصبانیت ها کم کم جای خود را در روابط باز                   . قبلی را بازی کنند   

 .میکند
 

نهایتا طرفین چنین رابطه ای برای بازیابی و اصالح شخصیت واقعی و رابطه خود، سعی میکنند به                   
خود اصلی شان برگردند و بیشتر بر اساس آنچه که هستند رفتار کنند تا آنچه که نقشش را بازی                           

 .از زبان ما جاری میشود” اون واقعا تغییر کرده“همینجاست که جمله . میکردند
 
اما . لی ها رمانتیک وار میگویند که حاال با وجود شخصی که وارد زندگی شما شده، کامل شده اید                خی

هدف از ایجاد یک رابطه این نیست که فرد دیگری را در کنار خود داشته باشید تا شما را کامل کند؛                         
 .ک شویدبلکه این است که فرد دیگری را در کنار خود داشته باشید تا کمال خود را با او شری

 
تناقضی که در تمامی روابط انسانی به چشم میخورد این است که از یک طرف فکر میکنید شما به                     
شخص خاصی نیاز ندارید تا خودتان را تست کنید، و از طرف دیگر این تصور در شما وجود دارد که                         

 .بدون دیگری شما هیچی نیستید
 

بطه جا افتاده و به اصطالح پخته میشود، اگر           اغلب شما وارد یک رابطه میشوید، طی سالها این را           
رابطه بین دو جنس مخالف باشد سرشار از نشاط و انرژی جنسی خواهد بود و قلبهایتان برای یکدیگر                     

، شما رویاهای با شکوهتان را کنار خواهید          )یا اغلب زودتر از اینها     ( سالگی   60 تا   40اما بین   . می تپد
ا رها خواهید کرد و انتظارات شما به حداقل خواهد رسید یا اینکه                 گذاشت، آرزوهای دور و درازتان ر      



بنابراین مشکل خیلی ریشه ای است و همچنین خیلی ساده و البته همراه             . دیگر انتظاری نخواهید داشت   
یعنی این رویاهای باشکوه شما هیچ ارزشی در رابطه شما نداشته و کاری برای               : با کج فهمی و سوءتفاهم    

برای سنجش کیفیت رابطه خود باید ببینید ایده های شما در مورد اینکه               . نجام نمیدهد محبوب شما ا  
 .چه کسی میخواهید باشید تا چه حد جامه عمل پوشیده است

 
روابط ما با اطرافیانمان خیلی با ارزش هستند زیرا بزرگترین فرصت در زندگی هستند که میتوانیم                  

این روابط وقتی به شکست می انجامد که شما        . ز خویشتن نائل شویم   با استفاده از آنها به باالترین درک ا       
 .آنها را فرصتی برای درک و تصویر سازی شخصیت دیگران تلقی کنید

 
باید اجازه داد در خالل یک رابطه هر فرد نگران چگونه بودن خود، آنچه که دارد، آنچه که طلب                       

احتماال این درسی است که با        . جربه میکند میکند یا می بخشد باشد و همچنین آنچه که ایجاد و ت              
تمرکز شما روی دیگران، یا دائما      : پس بگذارید مطلبی را به شما بگویم      . تفکرات شما زیاد سازگار نیست    

 .به دیگران فکر کردن، همان چیزی است که منجر به شکست یک رابطه میشود
 
 

نچه که دارند، میگویند، یا        یک آدم حرفه ای درک میکند که آنچه دیگران انجام میدهند، آ                  
مهم نیست که دیگران چه فکری میکنند، چه انتظاری دارند یا چه                 . میخواهند مسئله مهمی نیست    

 .مهم فقط این است که شما نسبت به آنها در رابطه چگونه هستید. قصدی
 

 
 :او میگوید. نقل میکنم“ گابریل گارسیا مارکز“برای حسن ختام این مطلب، جمله ای از  

 .دوستت دارم، نه به خاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا میکنم
 
 
 
لطفا هرگونه سوال، پیشنهاد و انتقاد خود را در این زمینه، توسط ایمیل باالی مقاله با اینجانب در میان                    (

 .)متشکرم. بگذارید
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ان و اينکه                         بنظر ميرسد همين که صحبت از نکات سکس ميشود، معموال راضى کردن زنت
د   -----چگونه او را در تختخواب ديوانه کنيد مدنظر قرار ميگيرد           که اين تصور را ايجاد ميکن

 .که تنها هدف اغلب مردان همين است و بس
انه          يچ نش ان       اما شما چطور؟ آيا شما ه د؟   سراغ  اى از ارگاسم خودت ه        داري ن درست است ک  اي

ان مى               د   وقتى انزال داشتيد و آلت شما سست و شل ميشود، معموال عمل جنسى پاي چون  (ياب
ن امکان             ). له جنسى را شامل ميشود    شق بودن آلت جزء مهمى از معاد       ه، اي ا ن د ي اور کني اما ب

ان در حالت نعوظ  يد و همچن م برس ه ارگاس ه ب د) شق شدگى(وجود دارد ک اقى بماني ا ... ب ام
 سوال اين است که آيا واقعا اين را ميخواهيد؟

 
 

 ارگاسم مردانه چيست؟
ه  امل انقباض و جهشى است ک ردان ش م در م ت، اغلب از نظر پزشکى، ارگاس ان در آل آقاي

د   ه لگن احساس ميکنن نفس   . پروستات، و ناحي ب، ت رخ ضربان قل زايش ن ا اف ن تحريکات ب اي
زايش فشار خون    PCو ) چالنه(هاى باسن، باسطه سريع، تنش عضالنى، انقباض ماهيچه   ، و اف

 .که باعث آزاد شدن ناگهانى تنشها ميگردد، همراه است
دن مى     . انمبسيار خوب، يک کم تخصصى شد، ميد       راى ب ز ب د  قطعا اتفاقهاى ديگرى ني ا  . افت ام

 .آيا ميدانيد که انزال و ارگاسم دو مقوله جدا از هم هستند؟ باور کنيد. صبر کنيد
د   تا پايه آلت در لوله ادرارى باال مى(seminal fluids)، مايعات منى درست قبل از ارگاسم . آين

ه     . ز انزال داريد، ميگردد   اين باعث همان احساس آشنائى است که شما ا         سپس، ضمن رسيدن ب
ار مى                      ارگاسم، بيضه  تم ادرارى از ک دنتان جمع شده، و سيس ه طرف ب ا       هاى شما ب د ت ى افت  من



د راه باش ا ادرار هم ه ب دون آنک ردد ب ارج گ ان خ ما از آلتت هاى . ش ام آن انقباض ه، تم والبت
 .داللت براين دارد که ارگاسم رخ داده استاى  ماهيچه

يش             : اى است    ال، اگرچه، تشنج غير ارادى ماهيچه      انز رات پ اى ستون فق ه در انته انعکاسى ک
الم حدود              (آيد و سبب خروج منى ميگردد         مى رد س ا    ٣بطور متوسط، از يک م ى  ٥ ت ر     ميل ليت

 ). ميليون اسپرم وجود دارد٥٠٠ تا ١٥٠ليتر،  منى در هر بار خارج ميگردد و در هر ميلى
ه      . احساس بسيار قوى ايجاد ميکند    “ شنجت”از شانس شما، اين      د    اما چون اغلب آقايان ياد گرفت ان

د آن دو        ه بتوانن ذير، است ک ا امکانپ که ارگاسم و انزال را با هم داشته باشند، بسيار مشکل، ام
 .را جدا از هم بپذيرند

 
زال ا         هاى شگفت   بياد داشته باشيد که تمام آن احساس       حساس  انگيزى که بمحض آمادگى براى ان

د       . ميکنيد از ارگاسم شما ناشى ميشود و نه از انزال شما            ايد احساس ميکني دانم، ش ه     مي  وقتى ب
ن فقط يک                             د اي اور کني ا ب يد، ام ان را داشته باش ى از آلتت ور من ارگاسم ميرسيد که احساس عب

د يکى                    شما ياد گرفته  : حس اکتسابى است     د چون فکر ميکني ه را يکى بداني  ايد که اين دو مقول
 .اما امکانپذير است. پذير نيست بدون ديگرى امکان

د             ولى بياد داشته باشيد که اغلب محققين معتقدند با اينکه مردان ميتوانند بدون انزال حتى به چن
ردان را       ان طبيعى ارضاى م د  بار ارگاسم برسند، اين امر جري ابراين اگرچه   . متوقف ميکن بن

ن تالش        ارگاسم و انزال از نظر پزشکى منفک از ي         کديگرند، برخى محققين استدالل ميکنند اي
ين تالشى اينکار                   . ارزشمندى نيست  دون چن ند ب عالوه بر اين، زنانى که به چند ارگاسم ميرس

 .اين بدن خودتان است—من ميگويم، تصميم با شماست. را ميکنند
زال واقعى                      را ان دين ارگاسم هم ه چن ه مردى ب دست  امروزه، فقط يک گزارش وجود دارد ک

ان             ). ، دانشگاه روتگرز   ١٩٩٥ ژانويه   ١٥(يافته است    ه آقاي ن امکان وجود دارد ک ابراين اي بن
 .، ولى اجازه بدهيد از اينجا شروع نکنيمنيز مانند خانمها اينکار را انجام دهند

 
 

 چه چيزى ارگاسم شما را کنترل ميکند؟
اده             رد س ه واکنش جنسى يک م د ک اور کنن د ب ردم مايلن ى از م ا از طرف ديگر     خيل است، ام

ن امر         . براى زنان آنقدر پيچيده که از يکى به ديگرى متفاوت است           ز در اي ان ني اما تمامى آقاي
ل آلت شما            کى فکرش   . (متفاوتند و باور کنيد يا نه، ارگاسم شما پيرو مغز شماست درست مث

 ).را ميکرد
يار                        باور کنيد يا نه، مغ     يد و بس وعى از ارگاسم را داشته باش د چه ن ين ميکن ه تعي ز شماست ک

م     بعضى وقتها ارگاسمى غير قابل کنترل و حيرتطبيعى است که   ا ه آور داريد و بعضى وقته
 :چرا؟ خوب، داليلى وجود دارد. ارگاسم شما چيزى شبيه يک باد گذرا بيشتر نيست

 
 شراىط بيرونى

 شما نقش اساسى در احساستان از ارگاسم دارد، بنابراين اگر ذهن     همانطور که قبال گفتم، مغز    
اعتمادى شريکتان، و هر نوع استرس در اين          شما مشغول موضوعات کارى، مسائل پولى، بى      

 .زمينه باشد، شما لذت زيادى از ارگاسمتان نخواهيد برد
 
 

 خستگى بدنى
دازه  درست مانند اشتغاالت ذهنى، اگر بدنتان خسته، صدمه ديده،  ا      بيش از ان ال اينه ا امث شل ي

د             . باشد، ارگاسمتان بپايان ميرسد در حاليکه احساس ضعف يا حتى بدتر، عدم موجوديت ميکني
 .از آمادگى بدن و ذهنتان اطمينان حاصل کنيد



 
 

 به معاشقه و نوازش بپردازىد
ان ترتيب داده شده         (بسيارى از مطالعات     د ک     ) که احتماال توسط زن اره ميکن ل    اش ردان تماي ه م

ا من نظر ديگرى دارم                ه        . زيادى به معاشقه و نوازش نشان نميدهند ام انى ک امى آقاي ا تم تقريب
د            ميشناسم گفته  ذت ميبرن دن شما را لمس             . اند که از بازى قبل از بازى ل ام ب ان تم د زنت بگذاري

 . و بدنتان را براى مراحل بعدى آماده کندکند
 

 پرداز نيستيد فانتزى
ان                 بسيار خو  ب، در حال حاضر راهى ندارم جز اينکه پيشنهاد کنم شما بايد تصور کنيد که زنت

ر است،                 “ کارمن الکترا ” ويتر و بهت امال ق ه او ک د ک ارى        است ، اما فرض کني ين ب  و اينکه اول
 .کيفيت ارگاسم شما ده برابر ميشود. است که معاشقه ميکنيد

 
 کيفيت مالش

رم       الزم است که مقدار مناسبى از مال    ى ن ردد، خواه خيل راهم گ ش براى امکان ايجاد ارگاسم ف
 :وقتى احساس کرديد به ارگاسم نزديک ميشويد رفتارتان را عوض کنيد. باشد يا تند و خشن

د                       ام دهي ه سرعت اينکار را انج د ب ه بع د و دفع رو کني رات بشما      . يکبار به آهستگى ف ن تغيي اي
 . را به لذت باالترى ميرساند بيشتر بدانيدکمک ميکند تا در مورد نوع احساساتى که شما

 
 روانکارى را فراموش نکنيد

ان از   وذ و اطمين ى نف ارى بمنظور راحت د  روانک ى ميکني ان احساس راحت ما و خانمت ه ش اينک
ين                     . الزم و ضرورى است     د احساس را از ب يش از حد ميتوان يد، روانکارى ب ا مراقب باش ام

 .برده و منجر به بى حسى گردد
ورت امکان، از همان مايعات واژن زن استفاده کنيد و در غير اين صورت مقدار کمى                 در ص 

 .روانکار بکار ببريد
 

 خودتان را نگه ندارىد
ا       ٣٠ يا   ٢٠بسيار خوب، فرض کنيم بتوانيد انزال خود را          ا واقع ا آي  دقيقه به تاخير بيندازيد، ام

د     کامال    را  با زنتان  از اين کار لذت ميبريد؟ شما مجبوريد سکس        ذت       متوقف کني ه ل و شروع ب
رده رين ک ه تم د ک اتى کني ردن از احساس د ب ان را . اي وى خودت ر جل د؛ اگ تباه نيندازي ه اش را ب م

ا ارگاسمى وحشتناک          . ميگريد چون واقعا احساس خوبى داريد، خوب اشکالى ندارد         ا اگر ب ام
 رزش اينکار را دارد؟تمام ميکنيد يا حتى بدتر، اصال ارگاسم نميشويد، پس آيا واقعا ا

 
 



 عاشق شرىکتان نيستيد
ردم، بيشتر از              ١٠٠باور کنيد يا نه، از       ه   ٨٠ مردى که من از آنها سؤال ک د ک ر گفتن  وقتى   نف

ر يک          ارگاسم بسيار شديدتر و رضايتبخشترى       عاشق شريکشان بودند   ه درگي داشتند تا وقتى ک
ورزيد، شانس ارگاسم کمترى     ق نمى پس اگر به کسى که با او هستيد عش        . سکس اتفاقى ميشوند  

 .داريد
 

 دخول مطمئن
در توافق با مطلب قبلى، ابتال به بيماريهاى ناخواسته و يا بدتر از آن، اينکه ندانى آلوده هستى        

تند،        . يا نه، باعث ميگردد نتوانيد از سکس لذت کامل ببريد          ه سکس هس امروزه کاندومها الزم
ا آزادى عمل بيشترى             اما اگر از زنى که با شماست اطمين        ان کامل داريد، عمل جنسى همراه ب

 .خواهد بود
 
 
 

 !شما مردى شهوانى هستيد
د                  خوب حاال که ياد گرفتيد     ه نميتواني يد ک د، متوجه باش  ارگاسم و انزال شما چگونه عمل ميکنن

راى                           ان ب ه توپهايت د و هميشه ب د بداني ه داري در سکسى ک يد، ق هميشه براى سکس سرحال باش
 .ى زنتان آزار نرسانيدخشنود

 .تا دفعه بعد، از ارگاسم لذت ببريد
 
 
 
 

ه را داده               : يادداشت مترجم مقاله   ن مقال دن اي ه خود زحمت خوان يار خوشحال        حال که ب د، بس اي
 .تان از طريق ايميل باالى مقاله مطلع سازيد خواهم شد که مرا از نظرات سازنده

 .  پيشاپيش از توجه شما متشکرم
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 سوال در مورد رسيدن به ارگاسم

 يكي از سؤاالت خيلي ناجوري آه بعد از داشتن يك رابطة عشقي ممكن است از يك زن پرسيده شود اينست آه از او خواسته شود آه بگويد آيا به
اگر خوب مراقب�و يا اينكه بگويد � بلي به ارگاسم رسيدم� ارگاسم رسيده يا نه؟ يك زن به احتمال زياد در پاسخ به اين سؤال خواهد گفت آه   

.آند العمل او به اين سؤال ممكن است خيلي منفي باشد، صرفنظر از اينكه او واقعًا به ارگاسم رسيده و يا تظاهر مي عكس. �فهميدي من بودي مي  
آند آه اعتقاد داشته باشيم آه او بايد بطور طبيعي به جامعه ما را رهبري مي. رود علت آن به دليل انتظارات اجتماعي است آه از وي مي  

 ارگاسم برسد، زيرا براي او الزم است، اگر او بعنوان يك زن طبيعي و امروزي مطرح شده است

در حقيقت، امروزه. آنند درحالي آه در گذشته از ارگاسم چشم پوشي مي شد و يك امر متروك بود، امروزه همة زنان به داشتن آن وانمود مي  
رود آه ارگاسميك باشند، صرفنظر از نوع همچنين از آنان انتظار مي. شايد آنها به داشتن آن بيش از يك بار و سريعتر رسيدن به آن نياز دارند  
آنند، بخصوص در همة زنان در تلوزيون و فيلمها اين آار را مي. آماده سازي شريكشان و يا مهارت و دانش او در مورد برانگيختگي آنان  
داستانها و رمانها عاشقانه نيز مانند فيلمها، مملو از زناني است آه. دهد فيلمهايي آه براي بزرگساالن است و در آنها سكس واقعي را نشان مي  
يك زن ممكن است معتقد باشد آه همة دوستانش در. رسند آند، به ارآاسم مي ارگاسميك هستند و بمحض اينكه زن يا مردي با آنها تماس پيدا مي  

رسند و تا زماني آه احتماًال اين موضوع را جداگانه از آنها سؤال نكند و يا اينكه به خود اجازة سؤال در هنگام سكس با شريكشان به ارگاسم مي  
شود، بنابراين ممكن است ارگام بطور به زنان در مورد اينكه ارگاسم چگونه است، چيزي ياد داده نمي. ماند اين مورد را ندهد بر عقيدة خود مي  

اگر آنها ارگاسم نداشته باشند، آنها وظيفة خود در مقابل جامعه. زنان بايد به سادگي دراز بكشند و ارگاسم واقعي داشته باشند. غريزي رخ بدهد  
اند و شريكشان را آامل ادا نكرده  

تعداد آمي از زنان عالمتهاي آالسيكي آه در مورد. با وجود انتظار ما، راحت نيست آه هميشه به يك زن بگوئيم آه آيا ارگاسم داشته يا نه  
حتي اگر اين آار را هم بكنند، آگاهي از وضعيت آنها در حين اشتياق. آنند ها آمده را ارائه مي برانگيختگي و ارگاسم در آتابها و وب سايت  

اند بيان شده ها از ارگاسم بر پايه ديدن تعداد زيادي زن آه در شرايط آزمايشگاه به ارگاسم رسيده اين نشانه. سكسي، خيلي سخت خواهد بود  
آوري شده براي آامل آردن پاسخهاي عمومي  هاي جمع داده. است، نه در تختخواب و در زير روتختي در شرايطي آه چراغ هم خاموش است  

توان فهميد آه آيا يك زن به ارگاسم رسيده يا نه اينست آه خود او اين موضوع را به شما بگويد، تنها راهي آه مي. اند آوري شده فيزيكي بدن گرد  
شود رسد و يا احساس مي گويد و نه آن چيزي آه به نظر مي به اين دليل آه واقعيت آن چيزي است آه او مي  

آيفيت فيزيكي ارگاسم زنان و. راه مصون از اشتباهي حتي براي خود زنان نيز وجود ندارد آه بتوان فهميد آه آيا زن به ارگاسم رسيده يا نه  
آند، دفعات زيادي وجود در برابر لذت شديد سكسي آه يك زن تجربه مي. آند درك آنان از آن، احتماًال از ارگاسمي به ارگاسم ديگر تغيير مي  

اگر يك زن به ارگاسم. تر باشند بعضي از اين دفعات ممكن است از ارگاسم هم لذت بخش. داند آه واقعًا به ارگاسم رسيده يا نه دارد آه زن نمي  
تواند خسته آننده باشد، يك ارگاسم زنانه ممكن است احساس فيزيكيي ارگاسم مي. برسد، اين به آن معني نيست آه بطور اتوماتيك او لذت هم ببرد  
آنند، به ارگاسم دارد آه زنان وقتي آه خود درك نمي بتي دادسون بيان مي. ايجاد آند آه زن تعجب آند آه آيا واقعًا به ارگاسم رسيده است  

موارد زيادي. آنند آه آن رخ داده است دانند آه آيا آن رخ داده يا نه و آگاهي مطمئن از آن ندارند، اما فقط فكر مي بقيه زنان فقط نمي. رسند مي  
اند يا نه و در اينصورت اينكه شريك متوجه آن بشود منطقي نيست دانند آه آيا به ارگاسم رسيده وجود دارد آه خود زنان نمي  

شود و چه صداهايي از اين حقيقت آه تعداد زيادي از زن و مردهاي جوان نظري در مورد اينكه در هنگام ارگاسم، سيماي زن به چه شكل مي  
دليل ديگر آن. آند و اينكه چه احساسي دارد، را با موضوع فوق تلفيق آنيد آه دليل آن نيز عدم اطالعات آافي در اين مورد است خود صادر مي  

آنيم آه خيلي ناهنجار و مضر است آه يك آودك و يا نوجوان يك ما تصور مي. تالش جامعه براي ممانعت از آگاهي مردم در اين مورد است  
.دارد دهد و يا اينكه خيلي آم بيان مي جامعه درمورد لذت سكسي زنان و ارگاسم آنان يا چيزي آموزش نمي. زني را آه به ارگاسم رسيده را ببيند  

گوئيم آه مثالهاي واقعي از حقايق را ياد نگيرند چرا ما به مردم مي  

اين. ايد آه آيا به ارگاسم رسيده است يا نه؟ اگرچه اين سؤال بدي نيست ولي بهترين هم براي پاسخ دادن نيست آيا تا بحال از شريك خود پرسيده  
منظور من اينست آه شما.  آن دليل است آه شما در موقعيتي هستيد آه اگر او به ارگاسم هم نرسيده باشد، قادر به انجام آاري نيستيداحتماًال به  

اگر اين اتفاق نيافتاده باشد،. آند را برآورده آنيد توانيد از نظر زماني به عقب برگرديد و فرصتها و تمايالتي آه او از سكس از شما طلب مي نمي  
بنابراين سؤالي آه الزم است. آنيد و اين موضوع براي خودتان يا شريكتان و يا هردو ناخوشايند خواهد بود شما آمي احساس ناراحتي مي  

شما نياز داريد آه. و جواب اين سؤال در ابتداي سكس الزم است آه داده شود� خواهي به ارگاسم برسي يا نه؟  آيا مي� پرسيده شود اينست آه   
اي فعال باشيد به جاي اينكه واآنش نشان دهيد بصورت حرفه  

هر زني بايد تصميم بگيرد آه چقدر لذت سكسي. اولين چيزي آه بايد رخ دهد اينست آه يك زن بايد نسبت به لذت و خوشي سكسي مسؤول باشد  
زن بايد مشخص آند آه چه چيزي برايش لذت بخش است، نبايد خودش را. آند هرچه برايش بيشتر مهم باشد، بيشتر تالش مي. برايش مهم است  

تا زمانيكه صداها سرد و غير رمانتيك هستند، او بايد به شريكش بعنوان يك وسيله براي لذت بردن خودش. به شكل شخصي آه نيست درآورد  
اين به همانگونه است آه مردان در گذشته به زنان نگاه. نگاه آند، بعنوان يك وسيله آه در دسترسش است تا براي منافع خود از آن استفاده آند  

تا زمانيكه هردو شريك به اينصورت به يكديگر نگاه آنند، هيچكدام از آنان بعنوان اشياء سكسي نيستند، به دليل اينكه در فرآيند تكميل. آردند مي  
اين امكان پذير است اگر هردوي آنها صادق باشند و به اندازه مساوي. آرزوهاي يكديگر، آنها آرزوهاي شريك خود را آامل خواهند آرد  

خواه خود  

زنها اغلب تظاهر به. خواهد و يا قادر است آه در ابتداي تجربيات سكسي به ارگاسم برسد يا نه بعد از آن زن بايد تصميم بگيرد آه آيا مي  
آنند و از صميميت فيزيكي و خوشي سكسي لذت آنها بيشتر در سكس شرآت مي. خواهند ارگاسم داشته باشند آنند زيرا آنها نمي ارگاسم مي  

اگر يك زن بخواهد آه به ارگاسم برسد و آن نيز برايش ممكن باشد، او بايد رو در روي شريك. برند، اگر امكان ارگاسم وجود نداشته باشد مي  
تواند روش و فرمي و يا او مي. �خواهم آه ارگاسم داشته باشم من مي� تواند بصورت رك به شريكش بگويد آه  او مي. در اين باره صحبت آند  

خواهد ارگاسم داشته اگر او نمي. �به من لذت دهاني بده� تواند بگويد آه  او مي. از سكس را انتخاب آند آه در آن احتمال ارگاسم بيشتر است  
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و� نه� همچنين او قادر است آه بگويد � خواهم به تو لذت بدهم من مي� و يا � امشب براي تو است� تواند بگويد  باشد و يا احتمال آن آم باشد مي  
اگر دوست� خواهد به ارگاسم برسد، الزم است آه بگويد اگر در هنگام تحريك چوچوله و مهبل با دهان او تشخيص دهد آه نمي� لطفًا بسه� يا   

تواند باعث هبوط شرايطي بشود آه ما به آن آنم آه اين صحبتها نمي من فكر مي. �لطفًا ادامه نده� و يا به راحتي بگه � توني ادامه ندي داري مي  
يك زن الزم است آه با خود و شريكش واقعًا صادق باشد اگر. شود گوئيم، بلكه باعث جلوگيري از تظاهر به ارگاسم مي سكس رمانتيك مي  

خواهد و يك زن بايد آامًال روشن و شفاف بيان آند آه چه مي. خواهد از سكس لذت واقعي ببرد، بدون توجه به اينكه آيا ارگاسم رخ داده يا نه مي  
خانمها، شريك شما يك فكر خوان نيست و شما هم. خواهد داند آه چه مي چه نياز دارد، حتي اگر شامل آن باشد آه به وضوح بيان آند آه نمي  

توانيد با مقررات خودتان به او برسيد نمي  

بطور افزايش زنان و مردان انتظار دارند آه زنان به. شريك يك زن چه بايد بكند؟ او بايد بپذيرد آه لذت جنسي و ارگاسم او به نفع زن است  
اين به سادگي نسيت زيرا شما. خواهند آه زن در هنگام هر تجربة سكسي خيلي سريع و بطور مكرر به ارگاسم برسد آنها مي. ارگاسم برسند  

خواهند به درستي به خود ببالند، حتي اگر آنها مي. خواهيد به شريكتان لذت جنسي بدهيد اما مهارتها و دالوريهاي خود را هم به او نشان دهيد مي  
به دليل فهم اين چيزهاست آه زنان به. خواهند احساس خوبي داشته باشند و به هدف خود برسند آنها مي. نتوانند به دوستان و اقوام فخر بفروشند  

تا وقتي آه اين انتظارات خيالي. آورند آه به ارگاسم برسند، شريك خود را شاد آنند و برآورده آنند انتظارات شريك و جامعه را خود فشار مي  
براي جلوگيري از اين موضوع، زنان بايد به خود اين اجازه را بدهند آه ارگاسم. آنند وجود دارند، زنان بطور مكرر تظاهر به ارگاسم مي  

 نداشته باشند و از خود بخواهند آه تظاهر به ارگاسم نكنند

اگر تو در. آني آنند و تو نيز گاهي اين آار را مي دانم آه زنان برخي اوقات تظاهر به ارگاسم مي من مي� شايد شريك يك زن بتواند به او بگويد   
دهم آه اين آردي آه نياز به تظاهر به ارگاسم داري و يا در آينده احساس آردي آه به اين تظاهر نياز داري، من ترجيح مي گذشته احساس مي  
تواني و يا دوست دهم آه تو را مجبور به ارگاسم آنم اگر آه تو نمي خواهم آه اين را بداني آه من به خودم اجازه نمي من مي. آار را انجام ندهي  

توانم خواهي به ارگاسم برسي، به من بگو و بگو آه بهترين آمكي آه براي رسيدنت به ارگاسم مي اگر آه تو مي. نداري آه به ارگاسم برسي  
رابطة باز و روشن داشتن ضروري است� .بكنم، چيست  

دانيد آه اين به آن دليل است آه شما دقيقًا نمي. بعالوه، شريك زن بايد به تجربيات سكسي آه در آنها زن در ابتدا به ارگاسم رسيده، خوب بنگرد  
بعد از اينكه او موارد مورد نياز خود را به شما گفت، شما تا وقتي آه. او به چه چيزي براي رسيدن به ارگاسم نياز دارد تا خودش به شما نگويد  

ها و زمانهاي قبلي خوب بودند به اين معني آند يا نه، اينكه برخي آارها در دفعه دانيد آه آيا آنها او را خرسند مي آن موارد را امتحان نكنيد، نمي  
آنيد، آيا اين انتظار را داريد آه مكررًا يك آار را انجام اگر شما با يكديگر بيست سال است آه زندگي مي. اآنون نيز مؤثر باشند نيست آه هم  

زنان و مردان، ماشين نيستند. داده دليل آن نيست آه براي بار صدويكمين بار نيز خوب باشد دهيد و مؤثر باشد؟ اگر يك آار صد بار نتيجه مي  
آند، ديد در بيشتر اوغات ما نسبت به آنچه شريكمان نياز دارد و آرزو مي. آه با يكدسته برنامه آار بكنند و نيازها و پاسخهاي آنان تغيير نكند  

آنيم آه آنها همان است آه او نياز گويد آه او به چه چيز نياز دارد و ما تصور مي جامعه به ما مي. محدودي داريم، اگر با شريك صحبت نكنيم  
براي آامل آردن واقعي نيازهاي. شريك يك زن بايد قابل همخوان شدن باشد و نيازهاي او را قبول آند. انجام اين آار، اشتباه بزرگي است. دارد  

داند، انجام دهد و درخواستهاي زن در مورد اميال و آرزوهاش را بدون هيچ قيد و ارزش مي يك زن، شريك يك زن بايد عمليات را اگرچه بي  
 شرطي قبول آند

چطور بايد اين. دانيد آه او به چه چيز نياز دارد، شما بايد پيدا آنيد آنچه را آه نياز داريد بعد از اينكه شما اين موضوع را قبول آرديد، شما نمي  
مشكلي آه. آار را بكنيد؟ بهترين آار اينست آه يك آتاب در مورد سكشواليتي زنان بخوانيد و يا به مطالب سايتي مانند اين سايت مراجعه آنيد  

اگرچه اين موضوع صادق است و مطالب ممكن است دقيقًا صدق. اند وجود دارد اينست آه آتابها و سايتها بر اساس بدن شريك شما نوشته نشده  
آنند آه شما را قانع آنند آه آنچه آه نكنند، ولي حداقل يك راهنمايي آامل است از آنچه آه او نياز دارد، اگرچه بعضي از اين مطالب سعي مي  

.ممكن است آه او بداند يا نداند. خواهيد بدانيد آه يك زن به چه چيز نياز دارد، بايد از خود او بپرسيد اگر شما واقعًا مي. گويند است و الغير مي  
.هرچه زني در سطح باال تري از دانش، تجربيات و پذيرش سكشواليتي باشد، او ممكن است نظريات بهتري در مورد نيازهايش داشته باشد  

 ممكن است آه او انتظار داشته باشد آه چيزي او را به لذت برساند آه در واقعيت آن مورد او را به لذت نرساند و آن چيزي نباشد آه او انتظار
آنند، آه اين تغييرات به دليل تغيير در فكر و بدن آنها مانند دورة قاعدگي، حاملگي و فراز و چونگه زنان به مرور زمان تغيير مي. دارد  
شما. اين موضوع دقيقًا براي مردان نيز صادق است. خواهند و نياز دارند دانند آه چه چيزي مي هاي زندگي آنان است، آنها هميشه نمي نشيب  
توانيد به آنها بعنوان حوادث بنگريد مي  

براي اينكه آاوشگر بزرگي باشيد بايد به آتابها و. اگر شما بخواهيد آه معشوقة بزرگتري باشيد، در ابتدا نياز داريد آه آاوشگر بزرگي باشيد  
اگر شما در هنگام آاوشتان. هايتان را امتحان آنيد شما بايد سؤال بپرسيد و ايده. مطالبي آه در آنها تحقيقاتكافي صورت گرفته است مراجعه آنيد  
اگر شما نا اميد باشيد و عجله داشته. ايد، شما نبايد آه ديگر به آاوشتان ادامه دهيد اشتباهاتي نداشتيد و احساس نكرديد آه زمان را از دست داده  

اگر شما در تجربياتتان اشتباهي نداشته باشيد، ممكن است آه شما يك معشوقة عالي باشيد، اما. توانيد خودتان را تغيير بدهيد باشيد، هرگز نمي  
آند آند، هرگز بزرگي را تجربه نمي زن يا مردي آه اصًال اشتباه نمي. توانيد شريكتان را بعنوان يك معشوقه گرامي بداريد شما هرگز نمي  

 وقتي آه ارگاسم اتفاق افتاد بايد چه آرد؟ اگر زني بخواهد آه ارگاسم داشته باشد، نياز دارد آه آنرا از طريق ارتباط با شريك بدست آورد و نبايد
از بابت اين ارگاسم عالي� و يا بگويد � من به ارگاسم رسيدم� تواند به راحتي بيان آند آه  او مي. انتظار داشته باشد آه آنرا مستقيمًا درك آند  

او نبايد انتظار داشته باشد آه شريك خودش اين موضوع را بفهمد، حتي اگر فكر آند و يا احساس آند آه اين موضوع آامًال. �سپاسگزارم  
همچنين يك نظر خوبي آه وجود دارد اينست آه زوجين از يكديگر بخاطر لذت دادن به يكديگر تشكر آنند، حتي اگر ارگاسم اتفاق. روشن است  
 نيفتاده باشد

آند آه او به ارگاسم رسيده ولي در واقع اين ها بايد امكان پيش آمدن شرايطي را در نظر بگيرند آه در آن شريك زن احساس مي زن و شوهر  
بعد از تجربة سكسي بين زن و شوهر، شوهر ممكن است احساس خشنودي بكند و اين اتفاق در حالي بيفتد آه زن احساس. اتفاق نيفتاده است  

ها و اين موضوع ممكن است اتفاق بيفتد زيرا براي زنان ارائه آردن نشانه. ناراحتي و ياس بكند بخاطر اين برداشت غلطي آه اتفاق افتاده است  
هاي ناگهاني زن گوش بدهد و نبايد معتقد باشد شريك يك زن نبايد به داد و گريه. عالمتهاي متعارف از ارگاسم در حين سكس، غير عادي نيست  
يك راه براي. آند آه زن به ارگاسم رسيده و تحريك سكسي خود را متوقف آند آه سفت شدگي ناگهاني رانها و مهبل زن او را راهنمايي مي  

آند، بر او مسلط باشد و به شريكش اجازة توقف ندهد جلوگيري از اين موضوع آنست آه زن در حين سكس بوسيلة آنترل آنچه آه شريكش مي  
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.به شريكتان بگوئيد آه متوقف نشود، و از اعمال نيروي فيزيكي براي رسيدن به آنچه نياز داريد، نترسيد. تا وقتي آه او به ارگاسم نرسيده است  
اگر شما واقعًا به چيز ديگري نياز. آند، از اينكه به او بگوئيد اين آار را نكند، نترسيد اگر احساس آرديد آه او متوقف شده و يا آرام آار مي  

با وجود اين از شريكتان سؤاستفاده نكنيد. داريد، به اجازه دهيد آه آنرا بداند  

زوجين در. خواست به ارگاسم برسد ولي نرسيد، الزم است آه در اين مورد با شريكش صحبت آند اگر بعد از سكس يك زن در حالي آه مي  
شايد در حين شام و يا بعد از آن در شب بعد، زن به شوهرش. صورت امكان، نياز دارند آه راهي را بروند آه اين اتفاق در آينده تكرار نشود  
خواهد به ارگاسم برسد ولي تواند شرح دهد آه چگونه او مي او مي. بگويد آه اگر موافق باشي در مورد سكس قبلي در شب گذشته صحبت آنيم  

زن نياز دارد آه نسبت به احساسات شريكش حساس باشد، اما هميشه بايد با. قادر به آن نيست، وسپس دليل اين عدم توانايي را نيز توضيح دهد  
عدم اين آار به راحتي باعث اين مورد. گويد زن و شوهر نياز دارند آه از يكديگر سؤال بپرسند تا بفهمند آه هرآدام چه مي. او صادق باشد  

شود آه شريك زن نداند آه او براي برانگيخته شدن به چه چيز نياز دارد و يا حتي ممكن است آه زن براي ادامه دادن خيلي خسته باشد و مي  
اگر يك زن در مورد. آنها نياز دارند آه درمورد امكان استمنا وقتي آه اين شرايط دوباره تكرار مي شود، صحبت آنند. شريك اين را نداند  

يابد آرزوهايش براي ارگاسم نتواند صحبت آند، احتماًال او هرگز آرزوهايش را آامل درنمي  

بعضي از زن و شوهرها به ارگاسم بعنوان. زوجين بايد با ديد باز با اين موضوع روبرو شوند آه ارگاسم مي تواند سد راه لذت جنسي باشد  
چه. افتد اين به آن معني است آه لذت سكسي فقط قبل و يا در حين ارگاسم اتفاق مي. دانند آنند و آنرا عالمت توقف مي چرغ قرمز سكس نگاه مي  

افتد اگر هردو شريك ظرف مدت پنچ دقيقه به ارگاسم برسند؟ اين را با زوجي مقايسه آنيد آه يكي از آنها يا هردوي آنها براي رسيدن اتفاقي مي  
چه زوجي پتانسيل بيشتري براي تجربة لذت سكسي دارند؟ اين. پردازند به ارگاسم مشكل دارند و حدود سي تا شصت دقيقه به امور سكسي مي  

باشد، شما را خيري ارگاسم مانند نمايش آتش بازي مي. رسند اين پتانسيل را بيشتر دارند آامًال مشخص است آه زوجي آه زود به ارگاسم نمي  
به ارگاسم به عنوان هدف اصلي سكس نگاه نكنيد. شود آند ولي اين موضوع خيلي زود تمام مي مي  

داشتن ارگاسم به اين معني نيست آه شما آنرا بجاي لذت سكسي. آل آن نيست ارگاسم به سادگي يك جنبه از لذت سكسي است و الزامًا فرم ايده  
اگر ارگاسم بعنوان هدف اصلي سكس باشد،. اينكه شريك خود را به ارگاسم برسانيد بيانگر آن نيست آه شما معشوقة بزرگي هستيد. تجربه آنيد  

وقتي آه انتظار ارگاسم وجود داشته باشد، آند بعنوان يك محروم سازي است و نتيجة آن.شود سكس براي شما خيلي خسته آننده و نامطلوب مي  
 ريلكس شدن نيست
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 ارگاسم در زنان
ذهن انسان پيامهاي. آند برانگيختگي سكسي و رسيدن به ارگاسم براي زنان يك موضوع آامَال پيچيده است آه فكر و بدن زنان را گرفتار مي  

آند آه به آنها پاسخ ها و تجربيات گذشته بدن را وادار مي آند و بر اساس آموخته آند، آنها را پردازش مي تحريك آميز از بدن انسان دريافت مي  
مانند ديدن-، يا محرك هاي ديداري-مانند فانتزي سكسي-اي آه در خيال وجود دارد مغز ممكن است شروع به پاسخ به فرآيند برانگيختگي. دهد  

مانند-و يا محرآهاي چشايي -مانند بو آشيدن بدن شريك-، يا محرآهاي بويايي-مانند شنيدن صداي شريك-، يا محرآهاي شنيداري-شريك لخت  
بدن ممكن است در اثر لمس آردن اندامهاي تناسلي يا پستانها توسط يك زن يا شريك، وزش باد و هوا بر روي پوست. بنمايد -چشيدن بدن شريك  

در حالي آه فكر و بدن هردو قادر به. لخت و نمايان و يا برانگيخگي اندام تناسلي و پستانها توسط البسه، شروع به فرآيند برانگيختگي بنمايد  
ارگاسم نيازمند آن است آه فكر و بدن با. تجربة برانگيختگي جنسي بطور جداگانه هستند ولي قادر به رسيدن به ارگاسم بطور جداگانه نيستند  

همة. توانند باعث ارگاسم بشوند، اما شما هميشه ارگاسم را با بدنتان بايد احساس آنيد خياالت ذهني به تنهايي مي. يكديگر عمل آنند  
افتد هاي سكسي و تحريكات ممكن است از يكي از آنها سرچشمه بگيرد، اما ارگاسم در هر دوي آنها اتفاق مي برانگيختگي  

اگر ما احساس آنيم آه ايمن هستيم و آل موادي آه نياز داريم بيابيم،. دهيم هاي سكسي بطور غريزي پاسخ مي در هنگام تولد، ما به برانگيختگي  
در هنگام تولد ما نسبت به برانگيختگي سكسي خيلي حساس هستيم و مغز ما هنوز براي. دهيم به احتمال زياد ما به محرآها راحتتر پاسخ مي  

شود تا محرآهاي بنابراين، در بدو تولد، ارگاسم بيشتر توسط محرآهاي فيزيكي آنترل مي. پاسخ دادن به محرآهاي سكسي آموزش نديده است  
العمل فيزيكي ساده است در هنگام تولد، ارگاسم يك عكس. مغزي  

شايد ما بدانيم آه آدام نوع از پاسخهاي سكسي بد. شود آه ما ياد بگيريم آه به محرآهاي سكسي پاسخ بدهيم به مرور زمان، بلوغ باعث مي  
اين موضوع براي دختران. ممكن است آه ما را از حاالت فيزيكي سكسي آه حتي در هنگام برانگيختگي از آنان آگاهي نداريم، دور آنند. هستند  

.دانيم آه چه آسي دختر خوب و چه آسي دختر بد است ما مي. آنند آند، چونكه پسران شق شدگي آلتشان را درك مي بيشتر از پسران صدق مي  
دهند در دختران جوان و زنان بالغ به خودشان اجازه نمي. دانيم آه همسر مناسب آيست، حتي اگر نتوانيم به سكس با آنها فكر آنيم ما مي  

ممكن است آنان برانگيختگي سكسي را وقتي در. شرايطي قرار گيرند آه احساسات سكسي داشته باشند، اگر اين مقوله از احساس را بد بپندارند  
ممكن است آنان با هر احساس سكسي خود را وفق دهند، آنرا حاشا آنند، و يا اينكه به سكس وقتي آه. حالت معاشقه قرار دارند درك آنند  

 برايشان غير ممكن است پاسخ منفي بدهند

برند و آزادانه تحريك آنان از بودن در حالت تحريك آميز لذت مي. دهند اآثر زنان نسبت به سكس احساس منفي ندارند و آزادانه آنرا انجام مي  
برند انگيزاند، آنان فقط از آن لذت مي آنند آه چه آسي و يا چه چيزي آنها را برمي آنها دقت نمي. آنند سكسي را جستجو مي  

.هاي سكسي بيشتري نسبت به مردان براي زنان وجود دارد ارگاسم براي زنان بيشتر درك ذهني دارد تا درك فيزيكي، بدليل اينكه محدوديت  
 توانايي مرد براي شق آردن و انزال مني يك نشانه براي مردانگي است، برانگيختگي و لذت سكسي يك زن ممكن است غير قابل آنترل و

 سرآش بنظر برسد

 سيكل پاسخ دهي به محرآهاي سكسي

اولين چيز گشاد شدن عروق است، عروقي آه در پستانها و. دو تغيير فيزيكي بايد در بدن زن رخ بدهد اگر بخواهد آه ارگاسم را تجربه آند  
شود، رنگ در نتيجة اين امر، اندام تناسلي و پستانها بزرگتر شده، در صورت لمس بدن احساس گرمي يا داغي مي. اندام تناسلي وجود دارند  

هاي عصبي و دومين امر آشيدگي در ماهيچه. آند آند و مهبل شروع به روانسازي و ترشح مادة روانساز مي پستانها و اندام تناسلي تغيير مي  
شود هاي عصبي و عضالت آل بدن مي ستون فقرات است آه باعث افزايش انرژي در پايانه .  

آنند، ممكن است مانع افزايش انرژي عضالت يا گشاد بايد دقت آرد آه بيماريهايي آه در گردش خون يا عضالت يا اعصاب اختالل ايجاد مي  
اگر شما نتوانيد آشيدگي در عضالت و يا آشاد شدگي در عروق بوجود بياوريد، قادر به برانگيختگي سكسي و رسيدن به. شدن عروق بشوند  

اگر شما. اي در سيستم گردش خون، عضالت و يا اعصاب داشته باشيد، ارگاسم را خيلي بد تجربه خواهيد آرد اگر شما بيماري. ارگام نيستيد  
آنيد به يك پزشك مراجعه آنيد آنيد آه قادر به برانگيختگي سكسي نيستيد و يا اينكه فقط بصورت محدود آنرا درك مي احساس مي   

اين تعاريف بصورت. تهييج، سطح يكنواخت، ارگاسم و نتيجه: آنند متخصصين سكس، سيكل پاسخ دهي به سكس را به چهار فاز تقسيم مي  
مقدار زماني آه هر فرد در هريك از اين. داشته باشدقراردادي هستند و هر شخص احتماَال ممكن است از تك تك اين فازها در بدن خود اطالع ن  

يك زن ممكن است در يك زمان چندين. آند ممكن است متفاوت باشد اي آه هر فرد هريك از آنها را درك مي آند و حتي شيوه فازها صرف مي  
او ممكن است برانگيختگي و. بار از نظر سكسي برانگيخته بشود و حتي متوجه آن نشود، بدون اينكه به فاز سطح يكنواخت دسترسي داشته باشد  

.فاز سطح يكنواخت را در يك جلسة رقص پر شور تجربه آند، اما وقتي آه در حال برگشت به خانه است به حالت غير برانگيخته بازگردد  
 يكباره در خانه ممكن است آه حالت برانگيختگي و ارگاسم را در اثر تحريك مستقيم اندام تناسلي بسرعت تجربه آند، بدون اينكه فاز سطح

آند، براي آن فرد يك امر منحصر به فرد است و ممكنن است اي آه هر شخص، هر فاز را تجربه مي شيوه. يكنواخت را تجربه آرده باشد  
  بستگي به حالت فرد و يا اينكه چه آسي با او است، بستگي داشته باشد

  برانگيختگي ممكن است با پاسخهاي فيزيكي زير به محرآهاي ذهني يا فيزيكي باشد:

نمايد ثانيه فرج شروع به تراوش ماده روانكار مي ٣٠تا  ١٠در ابتدا به مدت    

شوند هاي داخلي مهبل منبسط مي دو سوم لبه   
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شود گلويي رحم به طرف باال آشيده مي   

شوند هاي اصلي شل شده و از هم جدا مي لبه   

يابد هاي فرعي افزايش مي هاي لبه اندازه   

شود اندازة چوچوله بزرگ مي   

آيند در اثر انقباض عضالت، نوك پستانها بصورت شق شده در مي   

يابد وقتي ميزان برانگيختگي خيلي زياد شود اندازة پستانها نيز افزايش مي   

اين رطوبت در اثر افزايش ميزان. همانطور آه در باال ذآر شد، تراوش مايع روان آننده از فرج در اثر گشاد شدن رگهاي ديوارة مهبل است  
اين قطرات آوچك ممكن است آه با. آند در اثر اين فرآيند قطرات آوچك از ديوارة مهبل چكه مي. شود خون در رگهاي ديوارة مهبل تراوش مي  

مقدار، غلظت و بوي مايع تراوش شده از مهبل در. شود يكديگر جمع شوند و از فرج جريان پيدا بكنند، آه در اثر اين امر مهبل مرطوب مي  
.زنان مختلف متفاوت است و در هر زن بستگي به فاآتورهايي چون حالت قاعدگي در آن زمان در زن و به غذايي آه زن خورده است، دارد  
 همانطور آه حضور مايع روان آنندة فرج، بيان آنندة آن نيست آه زن آمادگي آامل براي دخول در مهبل دارد، عدم حضور آن نيز معرف اين

هايي با پاية بعضي از زنان رطوبت مهبلي بسيار آمي دارند و براي دخول نياز به استفاده است روان آننده. نيست آه زن برانگيخته نشده است  
درحاليكه ممكن است اين رطوبت). شود هاي نفتي باعث بروز بيماري در فرج و مهبل مي استفاده از روان آننده. (دارند) مانند ژل آاواي(آب   

زنان. شويد بهتر است آه زن را حتمَا تحت توجه دآتر نگاه داريد آامَال طبيعي و يا موقتي باشد، اگر شما در هنگام دخول با مشكالتي مواجه مي  
آنند آه ممكن است وقتي آه رطوبت روي موهاي شرمگاهي آنند آه همه چيز را خيس مي ديگري هستند آه آنقدر از خود رطوبت ساطع مي  

هردوي اين موارد آامَال طبيعي است و بستگي به تنوع آفرينش در بدن زنان دارد. آنند باعث شرمساري آنان شود آنان را خيس مي   

 

  در حين فاز سطح يكنواخت يك زن ممكن است موارد زير را تجربه آند:

  افزايش يك آشش مشخص بسوي سكس

شود آه يك سوم مهبل متورم و باد آرده بشود، آه نتيجة آن آاهش حدود افزايش گردش خون در مهبل آه باعث مي  
  سي درصدي اندازة باز بودن فرج خواهد بود
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  بيرون زدن دو سوم از بالونهاي دروني فرج

  در اين مرحله ممكن است تراوش مايع روان آننده از فرج آاهش بيابد، بخصوص اگر اين مرحله طوالني باشد

 افزايش ميزان شق شدگي چوچوله، حرآت قسمت بلوطي شكل چوچوله بسوي استخوان شرمگاهي و پنهان شدن آن
  توسط آالهك چوچوله

برابر ٣تا  ٢هاي اصلي، شايد حدود  افزايش قابل توجه در پهناي لبه   

هاي خارجي شوند آه اين امر باعث باز شدن هاي داخلي، ممكن است آه باعث از هم باز شدن لبه افزايش اندازة لبه  
شود قابل توجه فرج مي   

اند از صورتي تا اين تغيير رنگ در زناني آه بچه دار نشده. آند هاي اصلي به مقدار قابل توجه تغيير مي رنگ لبه  
آند اند از قرمز روشن تا شرابي سير بروز مي دار شده قرمز و در زناني آه بچه   

آند محموطة اطراف نوك پستان شروع به ورم آردن و باد آردن مي   

يابد ولي در زناني آه بچه درصد افزايش مي ٢٥تا  ٢٠دهند، اندازة پستانها حدود  در زناني آه به بچه شير نمي  
شان بوجود نيايد شيرخوار دارند ممكن است پستانها آوچك شوند و يا تغييري در اندازه   

 پنجاه تا هفتاد درصد زنان هيجان ناگهاني سكسي را در قفسة سينه و در ديگر نقاط بدنشان آه جريان خون در
اند نزديكي پوستشان وجود دارد، تجربه آرده   

يابد، بطوري آه ممكن است آه تپش آن قابل توجه و مشهود بشود تپش قلب افزايش مي   

آيد ها بوجود مي مقدار قابل توجهي آشش سكسي در رانها و آفل   

  بدن زن در اين حالت آمادگي آامل براي آميزش مهبلي و دخول دارد
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  در هنگام فاز ارگاسم، يك زن ممكن است موارد زير را تجربه آند:

شود و اين اولين عظله خيلي سريع منقبض مي. اتفاق افتادن يك انقباض ريتميك در يك سوم مهبل، رحم و مقعد  
شود و آند، شدت انقباض آم مي همين طور آه ارگاسم ادامه پيدا مي. دهد انقباض در آمتر از يك ثانيه رخ مي  

انقباض و يك ارگاسم شديد ممكن است بين ٥تا  ٣يك ارگاسم ماليم ممكن است بين . افتد بصورت تصادفي اتفاق مي  
انقباض داشته باشد ١٥تا  10   

تواند در بيشتر نقاط بدن اتفاق بيافتد هيجان ناگهاني در سكس ممكن است بيشتر روي بدهد و مي   

  در هنگام ارگاسم همة عظالت بدن ممكن است منقبض شوند و اين موضوع فقط مخصوص عظالت لگني نيست

نامند بعضي از زنان ممكن است در هنگام ارگاسم مايعي از مجاري خود به بيرون بپاشند آه آن را انزال زن مي   

سيماي ظاهري زن ممكن است. حاالتي ممكن است در زن بخصوص در صورت، دستان و پاها ظاهر بشود  
  بصورتي باشد آه گويا او در حال احساس درد است وقتي آه يك ارگاسم لذت بخش داشته باشد

  در نقطة اوج ارگاسم ممكن است يك سفت شدگي آني در آل بدن زن بوجود بيايد

: آند در حين فاز نتيجه، زن موارد زير را تجربه مي   

  اگر تحريك سكسي ادامه يابد، زن ممكن است يك يا چند بار ارگاسم را تجربه بكند

گردند فرج و دهانة باز شدة آن به حالت شل و راحت طبيعي باز مي   

گردند هاي مهبل، چوچوله و رحم به اندازه و رنگ طبيعي خود باز مي پستانها، لبه   

  چوچوله و نوك پستانها ممكن است خيلي حساس باشند، بطوري آه تحريك آنها ممكن است ناراحت آننده باشد

شود هيجان ناگهاني در سكس ديگر ظاهر نمي   

  ممكن است دچار تعرق شديد و نفس زدن شديد بشويم

  قلب ممكن است خيلي سريع بتپد

.تواند آه بيش از يكبار ارگاسم در همان بخش داشته باشد اگر تحريك به اندازة آافي ادامه يابد اگر يك زن يكبار ارگاسم را تجربه آند، او مي  
تمرين آردن. يابد توانند يك ارگاسم ديگر را مانند ارگاسم اول بعد از آن تجربه آنند، تا زماني آه برانگيختگي ادامه مي بعضي از زنان مي  

چوچوله ممكن است بعد از ارگاسم اول خيلي حساس بشود، در اينصورت بايد آنرا خيلي آرام و يا. آند احتمال اين موضوع را بيشتر مي  
در اين. يك زن ممكن است نياز به آمي لغزيدن به طرفين داشته باشد بعد از ارگاسم اول و قبل از ارگاسم دوم. بصورت غير مستقيم لمس آنيم  
بيشتر ارگاسمهاي چندگانه در هنگام استمنا آه آسي. تواند به بازيابي او براي ارگاسم ديگر به سرعت آمك بكند مورد نفس عميق آشيدن زن مي  

يك شريك مرد وقتي خودش به ارگاسم رسيده باشد، ديگر قادر به ادامة تحريك براي ارگاسم شريكش. افتد آند اتفاق مي حواس زن را پرت نمي  
اگر يك شريك بخواهد آه شريك جنسي زنش را به ارگاسم چندباره برساند احتماَال بايد لذت و خوشي خود را ناديده بگيرد، حداقل به. نخواهد بود  
  طور موقت

رسانند آيا ارگاسم براي شادي زنان الزم و ضروري است؟ درحاليكه ميليونها زن وجود دارند آه با شادماني زندگي آرده و آن را به پايان مي  
.ارگاسم يك عمل طبيعي بدن است. آردند ذاشتند اگر ارگاسم را تجربه مي اند، آنها زندگي لذت بخش تري مي در حاليكه هرگز آنرا تجربه نكرده  

در. باشد آند، و دليل آن فزوني جريان خون در اندام لگني مي اگر يك زن قادر به تجربة ارگاسم نباشد، بعد از سكس احساس ناراحتي زيادي مي  
اگرچه ارگاسم يك. اند گزارش شده است برخي موارد دردهايي در پشت و بعضي مشكالت ديگر در سالمتي در زناني آه سكس خوب نداشته  

تواند زندگيشان را لذت بخش تر بكند الزام براي شادماني زنان نيست، آن مي   

آنند، دست يافتن به تعادل بين ارگاسم براي زناني آه يك ارگاسم ابتدايي دارند و يا آنهايي آه ارگاسم را خيلي به سختي و با مشكل تجربه مي  
اين روزها فشارهاي اجتماعي زيادي به زنان براي داشتن ارگاسم اعمال. افتد مورد آرزويشان و شادي و لذت از سكس خيلي به سختي اتفاق مي  
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زنان نه تنها براي لذت خود، بلكه براي لذت بردن شريك و جفت خود دوست دارند به ارگاسم برسند، در بعضي از مواقع، ارگاسم. شود مي  
وقتي آه يك زن سعي و تالش سختي براي رسيدن به ارگاسم. شود، بجاي اينكه فقط يك لذت باشد براي بعضي زنان به يك آار روزمره تبديل مي  

شما نبايد به خود و شريكتان براي تجربه آردن ارگاسم. شود اميد آننده تبديل مي آند، سكس براي خود زن و شريكش به يك امر نامطلوب و نا مي  
  زور اعمال آنيد

تر خواهد بود اگر آه تجربة ارگاسم را در هنگام استمنا بياموزد تا اينكه بخواهد در سكس با شريكش ارگاسم زود هنگام براي يك زن راحت  
دليل اين موضوع آنست آه براي زناني آه ارگاسم آم دارند، بيشتر لذت بردن از سكس با شريك جنسيشان مطلوب است تا تجربه. داشته باشد  

آنند، حفظ آنند و استمنا مي آنها سعي و تالش خود را براي وقتي آه تنها هستند و فقط به خود فكر مي. آردن ارگاسم در حين سكس با شريك  
آنند آنها سعي مي. شان را به خود معطوف آنند زنان نه قادرند و نه مايلند آه در هنگام سكس با شريك، بطور خودخواهانه مرآز توجه. آنند مي  

خواهند نياز خود را تكميل آنند، نياز شريكشان را هم آامل آنند، اما در آخر، تكميل آردن نياز خودشان در حاشيه آه به همان اندازه آه مي  
گيرد قرار مي   

اين آار معموَال در مواقعي چون حفظ آردن ظاهر خود در برابر شريك تازه و يا آمك آردن. تظاهر آردن به ارگاسم يك نظر خيلي بد است  
آنند بنابراين ناتواني در شود، خود را سرزنش مي شان مي زنان براي هرچيزي آه باعث اشتباه در رابطه. شود عاطفي به شريك شروع مي  

ترسند آه به شريكشان بگويند آه آنها به ارگاسم تظاهر زنان مي. خواهند بهاي آنرا بپردازند دانند و مي رسيدن به ارگاسم را از اشتباه خود مي  
گيريد آنرا به آنيد و تصميم مي وقتي آه شما تظاهر به ارگاسم مي. آنند آند، به همين دليل اين آار را نمي اند چون آنها را آشفته مي آرده مي  

آنيد گوئيد، و چيزهايي را از او پنهان مي پذيريد آه ارگاسم نداشته باشيد، بلكه شما به شريكتان دروغ هم مي شريكتان نشان بدهيد، نه تنها شما مي  
شوند و مهارتها و تجربيات اميد مي آنند، از توانايي خود براي رسيدن به ارگاسم نا زناني آه تظاهر به ارگاسم مي. پنداريد و او را احمق مي  

وقتي آه يك زن. شود آه آنها بزودي از داشتن سكس با يكديگر خودداري بكنند گيرند، اين موضوع باعث مي سكسي شريك را هم از او مي  
دهد و نيازي نيست آه شريك آار متفاوت آند آه او آار خوبي را انجام مي آند، واقعي و يا ظاهري، به شريكش اعالم مي ارگاسم را تجربه مي  

گويد آه نياز نيست آه او از تكنيكهاي ديگر سكسي استفاده آند به تريكش مي زني آه تظاهر به ارگاسم مي. ديگري را در دفعات بعدي انجام بدهد  
  بكند و آن روش را تغيير بدهد، و اين بر خالف آن چيزي است آه بايد به شريكش بگويد

  

٢٠٠٠مطالعات مجلة گالمور در اآتبر سال   

بيان شده است� ايد؟  چند بار تظاهر به ارگاسم آرده� زن در پاسخ به اين سؤال آه  ١٥٠٠اين آمارها بر اساس نظر سنجي اينترنتي از   

: ها به قرار زيرند پاسخ  

اند چهل و پنج درصد هرگز اين آار را نكرده  

اند پنج درصد مواقع اينكار را آرده و سي و چهار درصد بين يك تا بيست  

اند شش تا پنجاه درصد مواقع اقدام به اين آار آرده و ده درصد بين بيست  

اند يك تا هفتادوپنج درصد اوقات تظاهر به ارگاسم نموده و هفت درصد بين پنجاه  

اند چهار درصد بين هفتادوشش تا صد درصد مواقع مرتكب اين آار شده  

آنند بايد آنرا انجام دهند، يعني پذيرند آه آاري را انجام دهند آه تصور مي اي از زنان يعني حدود پنجاه درصد آنان مي وقتي آه مقدار عمده  
آند آه آنها بايد به داشتن در اين مورد، مشكل اين است آه اجتماع زنان را رهبري مي. آنند، اين يك مشكل جدي است تظاهر به ارگاسم مي  

ارگاسم يك. ارگاسم به خودي خود آنقدر مهم نيست. ارگاسم در هنگام سكس با شريك پايبند باشند و در غير اينصورت نتيجة منفي خواهد داشت  
آند آه يك جامعه ما را اينطور راهنمايي مي. باشد محك براي اندازه گيري آيفيت سكسي بودنمان و حتي ايستادگي اجتماعي در ارتباطات ما مي  

خواهيم از ارگاسم ما مي. زن طبيعي و نرمال حتمَا بايد هميشه به ارگاسم برسد، و شريك او هميشه بايد او را براي رسيدن به ارگاسم تحريك آند  
براي زنان اينكه درك آنند آه اين موضوع يك قضيه اجتماعي است و نه يك. شود امروز شايد به آن خيلي تاآيد مي. زنانه چشم پوشي آنيم  

آند به ارگاسم پردازد و يا هر موقع آه استمنا مي هيچ زني نبايد حتمَا هر وقت آه به سكس با شريك مي. موضوع شخصي، خيلي مهم است  
شود آه سكس لذت آمتري به ارگاسم رسيدن يك هدف منحصر به فرد است آه در حقيقت باعث مي. اينها فقط يك راه براي آن هستند. برسد  

خواهيد آه لذت سكسي قوي و طوالني مدت داشته باشيد، سعي اگر شما مي. داشته و يا حتي خسته آننده هم باشد، اگر به شدت نا اميد آننده نباشد  
 آنيد آه ارگاسم نداشته باشيد
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 ارگاسم مهبلي
زني آه در يك مطالعه براي تجربة ارگاسم بطور منظم و با قاعده ٣٠٠٠درصد از  ٢٦ميالدي، يك گزارش بيان آرد آه  ١٩٨١در سال   

اين مطالعه همچنان نشان داد آه. شان بصورت دستي در هنگام دخول، به ارگاسم رسيده بودند شرآت آرده بودند، بدون تحريك چوچوله  

درصد از آنان اگر تحريك چوچوله دستي داشتند١٦نوزده درصد از زنان شرآت آننده در مطالعه، خيلي آم به ارگاسم در حين دخول رسيدند،   
درصد از زنان هرگز١٢بعالوه . درصد از آنان در هيچ حالت در هنگام دخول، ارگاسم را تجربه نكرده بودند٢٤رسيدند، و  به ارگاسم مي  

اين به آن معني است آه هشت زن از ده زن. درصد از آنان هرگز اجازة دخول نداده بودند٣اند، و  ارگاسم را در هيچ حالتي تجربه نكرده  
توانند ارگاسم را تجربه آنند اگر دخول در فرج به تنهايي باشد نمي  

 مطالعات جديد:

: پايه گذاري شده است ٢٠٠٠زن توسط يك سايت اينترني در سال  ١٥٠٠اين مطالعات بر اساس راي گيري از   

: اين جوابها داده شده است� آيا شما براي رسيدن به ارگاسم به چيز اضافي نياز داريد � در پاسخ به اين سؤال آه   

اند آه به يك دست نياز دارند سي و هشت درصد بيان آرده   

رسند اند آه فقط با دخول به ارگاسم مي بيست و هشت درصد گفته   

اند بيست و يك درصد به سكس دهاني ابراز نياز آرده   

اند ده درصد ساير چيزها را گفته   

اند آه به يك لرزاننده نياز دارند سه درصد بيان آرده   

سال فاصلة بين دو مطالعه تقريبَا درصد زناني آه بدون نياز به چيز اضافي و فقط با دخول آلت در ١٩اين نتايج بيانگر آن است آه در مدت   
درصد هستند براي رسيدن به ارگاسم نياز به٦٢اآثر زنان آه حدود . درصد٢٦درصد و ٢٨. رسند تغيير چنداني نكرده است فرج به ارگاسم مي  

اگر عدة آساني آه به ساير حالت تحريك چوچوله نياز داشتند را در اين قسمت قرار دهيم، درصد زنان نيازمند. اي دارند تحريك مستقيم چوچوله  
شود به تحريك چوچوله در حين دخول بيشتر مي   

نقاط تحريك آننده جنسيي آه در مرد اغلب در. دليل اين درصد آم چيست؟ پاسخ آن به دليل اجزايي است آه در اندام تناسلي ما قرار گرفته است  
دليل. دليل آن اينست آه شرايط ساختاري و بيولوژيكي هردو مانند هم است. آلت او قرار گرفته است، در زن در چوچوله قرار گرفته است  

قسمت بلوطي شكل چوچوله مانند آالهك آلت مرد داراي تعداد. حساسيت آنها هم اينست آه انتهاي تعداد زيادي از اعصاب در آنها قرار دارد  
شود آه حتي خيلي حساس اين موضوع باعث مي. تري قرار گرفته است هاي عصبي است، فقط با اين تفاوت آه در قسمت آوچك زيادي از پايانه  

  تر از آلت مرد نيز باشد

رسد آه اين آار به حساسيت برانگيختگي آنند، بنظر مي از آنجائيكه تعداد خيلي آمي از زنان بوسيلة تحريك فقط آلت خود اقدام به استمنا مي  
هاي دهد آه فرج به اندازه چوچوله داراي پايانة عصبي نيست، و پايانه آناتومي و تشريح مهبل نيز اين را نشان مي. چوچوله براي تحريك نيست  

هاي عصبي در ديگر جاهاي فرج احتماَال اينست آه آن دليل آم بودن پايانه. اي آه در فرج قرار دارند بيشتر در نزديكي دهانة آن هستند عصبي  
رسد آه براي آمك به تولد آودك اينگونه است شود و به نظر مي اغلب بعنوان آانال و جراي تولد آودك به آار گرفته مي   

هاي ثانوي مهبل بهترين چيز براي شود، حرآت لبه هاي فرج زن تحريك مي در حين دخول در فرج، آلت تناسلي مرد مستقيمَا توسط ديواره  
از آنجائيكه. شود شود، و اين آار باعث آشش چوچوله مي ها از همديگر مي فرو آردن آلت باعث باز شدن لبه. تحريك غير مستقيم چوچوله است  

رسد آه به اندازه و شكل چوچولة زنان خيلي متغيير است، ممكن است براي بعضي از زنان اين موضوع صدق نكند، اين طور به نظر مي  
تواند بوسيلة استخوان خاصرة مرد همچنين چوچولة زن مي. توانند به يك اندازه در هنگام دخول تحريك بشوند ها نمي احتمال زياد همة چوچوله  

در هنگام دخول، نقاط اصلي محرك جنسي مرد در همة جهات بطور مستقيم. زند، تحريك شود آورد و ضربه مي وقتي آه او بسوي جلو فشار مي  
رسد همين دليل اينكه مرد سريعتر از زن به ارگاسم مي. شود شود و نقاط محرك جنسي زن بطور متناقض و غير مستقيم تحريك مي تحريك مي  

  است

رسد در حالي دقيقه به ارگاسم مي ٣يك مرد در هنگام استمنا بطور متوسط حدود . فاآتور ديگري آه بايد مورد مالحظه قرار گيرد زمان است  
دقيقه زودتر از يك زن به ٢آل، يك مرد  بنابراين در شرايط ايده. دقيقه زمان نياز دارد ٥آه زن براي رسيدن به ارگاسم در هنگام استمنا به   

اين موضوع را در نظر داشته باشيد و آنرا تعميم بدهيد به آميزش مهبلي در حالي آه مرد در معرض تحريك مستقيم قرار دارد. رسد ارگاسم مي  
اگر يك زن به همان اندازه. يابد بينيد آه چگونه اين تفاوت زمانها بطور نجومي افزايش مي شود، شما مي و زن بصورت غير مستقيم تحريك مي  

اين موضوع. رسد دارد، دريافت نكند، خواهيد ديد آه زن هرگز در هنگام دخول به ارگاسم نمي از تحريك را آه در هنگام استمنا دريافت مي  
زمان فرو آردن مرد در فرج نداردو اهميتي به مدت  -رسيدن زن به ارگاسم  -شود خيلي غير محتمل مي   
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بـنظر میرسـد مـردان و زنـان نـه تـنها در گوش دادن بلکه هیچگاه در روابطشان درست عمل                      
برقراری ارتباط یکی از دالیلی است که بسیاری از روابط و           شـما می بینید، عدم توانائی در        . نمیکنـند 

عدم توانائی در شنونده بودن یکی دیگر از دالیل اصلی عصبانی           . ازدواجهـا بـا شکست مواجه میشوند      
 .شدن مردم از یکدیگر می باشد

 
ا خیلی وقتها، میشنویم زنها شکایت میکنند که شوهرانشان به آنها گوش نمی دهند، یا کامال آنه               

اما واقعیت این است که زنان نیز به اندازه         . را نـادیده میگـیرند، و بیشـتر اوقـات هـم حق با آنهاست              
 اغلب فکر میکنیم که حرف زدن بیشتر بنفع     - مردان و زنان   -مـا . مـردان در گـوش نـدادن مقصـرند        

ر و  یکی از بزرگترین مزایای حرف زدن این است که بشما فرصت کنترل افکا            . ماسـت تـا گوش دادن     
 .اعمال دیگران را میدهد

 
دلـیل دیگـر ایـنکه مـردم بـه حـرف زدن بیشـتر از گوش کردن تمایل دارند این است که فکر                        
میکنـند بدیـن ترتیب احترام و تحسین دیگران را بدست می آورند، در حالیکه اگر ساکت بمانند فکر          

یت زندگی در توانائی خوب ما فکر میکنیم کلید موفق. میکنـند  گوشـه گـیر و بی ارزش بنظر میرسند         
اما واقعیت این است که اگر میخواهید دیگران را بوسیله کلمات جذب و متقاعد              . صحبت کردن است  

 . اول می بایست ببینید چه میگویند- مخصوصا همسرتان-کنید
 

 :در این قسمت هفت دلیل اصلی اینکه ما شنونده خوبی نیستیم، عنوان میشود



 یرات جسمی است گوش دادن نیازمند تغی-1
بـاور کنـید یـا نـه، وقتـی که فردی به دیگری گوش فرا میدهد یک سری تغییرات در بدن وی                       

دفعه آینده که به صحبتهای همسرتان گوش میدهید، دقت کنید که چگونه میزان          . صـورت میگـیرد   
واقعا به  البته، اگر شما    . شـنوائی شـما افـزایش مـی یابد، دمای بدن باال رفته و تنفس سریعتر میشود                

 .تمام این تغییرات توجه کنید، در حقیقت به آنچه که دیگران میگویند توجه نخواهید داشت
 

برای جلوگیری از حواس پرتی در نتیجه توجه به رفتار خودتان، نسبت به آنچه که دیگران         : نکته
 .میگویند هوشیار باشید و روی پیام حرفهایشان تمرکز نمائید

 
 

  افکار سریع-2 
. ن یـک انسـان، ما قادر هستیم کلمات را سریعتر از آنچه میتوانیم صحبت کنیم، بفهمیم                بعـنوا 

 کلمه را پردازش کند؛ در حالیکه نرخ تکلم همین فرد حدود     600یک فرد عادی میتواند در دقیقه تا        
 . کلمه در دقیقه است150 تا 125

 
 کند، پردازش میکند و میفهمد،      بنابرایـن، از آنجائـیکه مغـز مـا کلمـات را سریعتر از آنکه بیان                

وقتـی پـای صـحبت کسی می نشینیم عالوه بر آنکه میتوانیم متوجه حرفهای او باشیم، وقت اضافی                    
زیـادی هـم بـرای افکار شخصی خود در اختیار داریم، مثال میتوانیم به منافعمان فکر کنیم یا به رد                     

 کرده بودید؟ جالبه، مگه نه؟تا حاال به این موضوع فکر . صحبتهای فرد مقابل بیندیشیم
 

بجـای اینکه از این فرصت اضافی برای رد یا تقابل با صحبتهای همسرتان استفاده کنید،                : نکـته 
 .سعی کنید عقاید،  شکایات یا بازتابهای وی را درک کنید

 
 
 
  فرضیات غلط-3

مردم اغلب اوقات،   . پـدرم همیشـه بـه من میگفت که یک فرض غلط مادر تمام اشتباهات است               
گوش نمیکنند چون فکر میکنند آنچه که دیگری میخواهد بگوید را میدانند، یا اینکه موضوع بقدری             

 .پیچیده است که متوجه آن نخواهند شد یا آنقدر مهم نیست که به آن گوش دهند
 

بجـای ایـنکه فـرض کنـید افکـار همسـرتان خیلـی واضـح، ساده، پیچیده، یا خیلی کم                     : نکـته 
قبل از اینکه صحبت فرد     . است که به آنها توجه شود، باید بدقت به آنها گوش کنید           اهمیـت تر از آن      

قبل از اینکه در مورد همسرتان قضاوت کرده        . بـه پایـان برسد در مورد او قضاوت یا ارزشیابی نکنید           
اول خوب گوش کنید و مطمئن شوید که فهمیده اید، و سپس            . باشید سعی کنید عقایدش را بفهمید     

 .ی کنیدارزشیاب



  گرفتاریهای شخصی-4
وقتـی خیلی در فکر مشغله های شخصی خود باشیم، باعث میشود نتوانیم فرآیند گوش دادن را                 

بعضی وقتها بگونه ای تحت فشار قرار میگیریم یا نگرانی هائی در ما وجود دارد               . بدرسـتی انجام دهیم   
 .ته باشیمکه مانع از آن میشود که روی پیام صحبتهای دیگران تمرکز داش

 
بجـای ایـنکه بـرای بـی ادبانه جلوه نکردن رفتارتان، وانمود کنید که دارید به همسرتان                  : نکـته 

گـوش میکنید، باید به او بگوئید که در حال حاضر مسائل و نگرانی هائی در ذهن شما وجود دارد که                     
 او شنوندۀ   ممکـن است با گفتن این مسئله،  حاال        . نمـیگذارد بـا دقـت بـه حـرفهای او گـوش کنـید              

 .حرفهای شما شود
 
 
  تعداد زیاد صحبت کننده ها-5

هر روز به همسرانمان، فرزندانمان، والدینمان، خواهر و        . اغلـب مـا زندگـی پـر مشـغله ای داریم           
. بـرادرانمان، معلمانمان، همکارانمان، رسانه ها، همسایه ها، فروشنده ها و حتی غریبه ها گوش میدهیم               

بنابراین گاهی اوقات   . اهیم به تمام آنها و پیام حرفهایشان بدقت گوش دهیم         غیر ممکن است که بخو    
یا بصورت گزینشی به پیامها گوش کنیم تا        . نـیاز پـیدا میکنیم توجهمان را معطوف به چیزی نکنیم          

 .بتوانیم به مهمترین آنها توجه کنیم
 

ند و یا آنهائی که طبق      حـق تقدم در گوش دادن را به آنهائی بدهید که برای شما عزیزتر             : نکـته 
کم توجهی را   . روال زندگـی با آنها سر وکار دارید مثل همسر، فرزندان، خانواده، همکاران و رئیستان              

 .برای وقتی بگذارید که تلویزیون تماشا میکنید یا رادیو گوش میدهید
 
 

  حواس پرتی-6 
زمینه، موسیقی، محاوره صدای بلند تلویزیون در پس . پزشکان به آن پارازیت خارجی میگویند 

، ترافیک، شرایط جوی و نظایر آن میتوانند بر قابلیت گوش دادن شما تاثیر )در پس زمینه(دیگران 
 .منفی بگذارند

 
اگر می بینید که نمیتوانید درست به همسرتان گوش کنید یا تمرکز روی صحبتهای او                 : نکته 

تلویزیون را خاموش   : یا از بین ببرید   مشکل است، سعی کنید عوامل حواس پرتی را کاهش داده              
 .کنید، پنجره را ببندید، صدای موسیقی را کم کنید یا به مکان ساکت تری بروید

 
 

  
 
 



 
 

  کم شنوائی-7 
گاهی اوقات مشکل در قابلیت گوش دادن فرد نیست؛ این میتواند واقعا یک مسئله                           

مانع از گوش دادن مؤثر شما به دیگران         حتی میزان پائین کم شنوائی میتواند        . فیزیولوژیکی باشد 
فرض کنید همسرتان صرفا برای     . واقعا تاسف انگیز است که کم شنوائی تشخیص داده نشود          . گردد

اینکه در محاوره با شما مورد کم توجهی یا بی توجهی قرار گرفته است شما را ترک کند در حالیکه                     
 .این واقعا تقصیر شما نبوده است

 
میکنید شما یا کسی که می شناسیدش از کم شنوائی رنج میبرد، از او بخواهید                اگر فکر   : نکته 

با امکانات پزشکی امروز ، امکان درمان کم شنوائی پس از            . حتما یک آزمایش شنوائی سنجی بدهد     
 .تشخیص آن وجود دارد

 
 
 

 گوش کنید، ببینید، بپرسید 
 

 به پیامهای همسرتان میشود را        حال که تمامی موانع مختلفی که مانع از گوش دادن شما               
خوشبختانه با یک طرز    . دانستید، ممکن است فکر کنید که شنونده خوبی بودن غیر ممکن است              

. برخورد صحیح، میتوانید این کار را بخوبی انجام داده و از استحکام روابطتان اطمینان حاصل کنید                
 :اده تر میکند، عنوان میکنیمدر این قسمت چند نکته اضافی که عمل خوب گوش کردن شما را س

 
 :کمتر صحبت کنید

اگر . ما یک دهان و دو گوش داریم، بنابراین باید دو برابر آنچه که حرف میزنیم، گوش کنیم                   
میخواهید همسرتان را بهتر درک کنید، باید بفهمید که با افزایش تمرکز محاورات روی شما و                      

بور باشید و بدقت گوش دهید، به زودی این شما              ص. افکارتان، نمیتوانید اینکار را انجام دهید       
 .خواهید بود که صحبت میکنید

 



 :دنبال پیامهای کلیدی بگردید 
اگر احساس میکنید که دقت کافی . در یک محاوره طوالنی، براحتی حواستان پرت خواهد شد 

 .را ندارید، سعی کنید توجهتان را به ایده اصلی همسرتان جلب کنید
 
 

 :سوال کنید 
بمنظور افزایش درک و توجهتان از یک محاوره، میتوانید همیشه بعد از اینکه صحبت فرد به                    

یا حتی بهتر آن است که حرف او را تفسیر و تاویل کنید تا نشان دهید            . پایان رسید از او سؤال کنید     
ه خوب  همچنین اینکار به همسر شما امکان میدهد قسمتهائی ک         . که واقعا معنی آنرا درک کرده اید     

 .متوجه نشده اید یا برداشت اشتباه داشته اید را دوباره توضیح بدهد
 

  
 :رازی وجود ندارد 
این فقط شامل   . اگر خواهان یک رابطه خوب هستید باید یاد بگیرید که درست محاوره کنید               

 چگونگی بیان احساسات و نگرانی هایتان نمیشود، بلکه شامل چگونگی گوش دادن به همسرتان نیز              
 .میگردد

 
تنها نکته باقیمانده آن است که اگر همسرتان مدام نق میزند و بهانه میگیرد، شاید به این خاطر        

باشد که میخواهد چیزی بشما بگوید اما شما گوش نمیکنید و او اینقدر به این کار ادامه خواهد داد                    
 .تا شما به حرفهایش گوش کنید

 
 
 

 پیشنهادات و سؤاالت خود را در مورد مقاله های ترجمه توسط           شما میتوانید نظرات،  ! خواننده گرامی 
 .با تشکر از همراهیتان. اینجانب، توسط ایمیل باالی مقاله با من درمیان بگذارید
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 قاعدگي
آنند بينيد آه متوسط زنان شروع به قاعدگي مي اگر شما فكر آنيد، مي. دهد قاعدگي و سيكلهاي آن قسمت بزرگي از زندگي زنان را تشكيل مي  

دهد آه معموًال پريود قاعدگي پنج يابد، تجربه نشان مي وقتي آه حدود دوازده سال دارند و اين موضوع تا حدود پنجاه سالگي در آنان ادامه مي  
هاي سيكل قاعدگي، بعالوه بعضي از جنبه. گزرانند هشت روز است، بنابراين زنان هفت سال از عمرشان را در قاعدگي مي و روز در هر بيست  

اي در زندگي سكسي هاي قاعدگي زنان نقش مهم و عمده در نتيجه، سيكل. آند در زندگي روزمرة زنان بمدت سي سال يا بيشتر، نقش بازي مي  
آند آنها و شريكانشان بازي مي  

چرا مردم نسبت به قاعدگي افكار و ديد بد دارند؟ ما. هاي آن پديدار شده است در جوامع پيشرفته، مخالفتهاي عمومي عليه قاعدگي زنان و نشانه  
توانند آه خونريزي بكنند، در يك دورة بيست و هشت روزه اين گمان وجود دارد آه زنان مي. فهميم، هراس داريم اغلب از آنچه آه آنرا نمي  

دانند آه علت اين عادت هاي ما هم هنوز دقيقًا نمي داناترين. اي از بيماري باشد و با آسي جنگ آرده باشند مانند ماه، بدون اينكه در آنها نشانه  
تواند توجه حيوانات گوشتخوار گرسنه را به خود جلب آند، بنابراين زنان در دوران قاعدگي در معرض خطر بوي خون مي. بدن زن چيست  

خون قاعدگي اغلب. شايد در اثر همين موضوع، زنان حائض در فعاليتهاي گروهي شرآت داده نشوند. حملة حيوانات گوشتخوار قرار دارند  
آنند، قادگي در زنان بايد يك امر طبيعي و با توجه به اينكه بعضي از مردم با زنان حائض آميزش مي. داراي صفت سحرآميز بنظر مي رسد  

 نشانة سالمتي زن و مرد باشد

در نبود المپهاي ساخت بشر، سيكل قاعدگي زنان آنها را با فاز ماه همخوان. آنم در اينجا موارد عجيب و نادري در مورد قاعدگي بيان مي  
شود، شروع افتد و قاعدگي در زماني آه ماه جديد شروع به آامل شدن مي در اينصورت، وقتي آه ماه آامل است تخمك گذاري اتفاق مي. آند مي  
دهند، پريود قاعدگي خود را با ديگري توانند بوسيلة يك امر شيميايي آه با عرق خود انجام مي آنند مي زناني آه با يكديگر زندگي مي. شود مي  

دهد آه اگر يك زن بصورت منظم و با قاعده عرق خود را در زير بيني زن ديگري بمالد، پريود يك مطالعه اين را نشان مي. همخوان آنند  
وقتي آه يك زن تخمك گذاري. شود، حتي اگر دو زن با يكديگر تماس فيزيكي نداشته باشند قاعدگي زن دوم بعد از سه ماه با زن اول يكسان مي  

در زمان قاعدگي، زنان مستعدترند آه از پوستشان جوشهايي. شود آند و حس تشخيص او بهتر مي آند، حس بينايي و بويايي او پيشرفت مي مي  
در زمان قاعدگي، نفس بعضي از زنان آمي بوي پياز. هاي مهبلي دارند همچنين در اين زمان آنها استعداد بيشتري براي عفونت. بيرون بزند  

هاي ضاهري در حالي آه معموًال ما قادريم آه نتايج پاياني جالب آنرا ببينيم، ما آامًال همة جنبه. دهد آه آن منسوب است به نفس قاعدگي مي  
فهميم قاعدگي در زنان را نمي  

برند آه اين آار ها مردان در يك حرآت سمبليك براي اينكه قاعدگي را نشان بدهند، قسمتي از آلتهاي تناسلي خود را مي در بعضي از فرهنگ  
مردان بومي استراليا با بريدن زير مجراي ادراري خود در طول آل آلتشان و باز آردن آنها از يكديگر،. شود باعث جاري شدن خون از آنها مي  

شود و در برخي موارد اين آار را بيش از يكبار آورند آه باعث نمايش سمبليك قاعدگي مي هاي فرج را بوجود مي بصورت سمبليك مانند لبه  
دهند انجام مي  

يك سوم باقيمانده شامل مخاط، باقيماندة استر. دهد قاعدگي چيست؟ ترشحات قاعدگي بيشتر شامل خون هستند آه حدود دو سوم آن را تشكيل مي  
خوني آه در قاعدگي وجود دارد جداي از خوني است آه در بدن زن گردش دارد، در آن آهك زيادي. رحمي و سلولهايي از استر فرجي است  

آند، وجود دارد و توانايي لخته شدن هم ندارد و به همين دليل است آه به راحتي از مسير رحم عبور آرده و به خارج از بدن جريان پيدا مي  
.شود آه خون متالشي بشود و لخته نگردد آنم وقتي آه خون از بدن خارج مي شود، آهك باعث مي من فكر مي. بدون آنكه لخته و منعقد بشود  

 همچنين ممكن است جانوران ريز ميكروسكپي در خون قاعدگي وجود داشته باشند آه اگر آنها توسط اين خون از رحم خارج نشوند، باعث
بعضي از اين موجودات ريز ميكروسكپي در بدن مردان هم وجود دارند آه آنها نيز در اثر انزال مني. بوجود آمدن بيماري در بدن زن بشوند  

قاعدگي نشانة مثبتي است از توانايي يك زن براي شروع زندگي جديد در دنياي ما است. شوند خارج مي  

از آنجائيكه ترشحات قاعدگي و خون آه شامل. گذارند شود آه در آيفيت زندگي اثر مي تنها جنبة منفي قاعدگي اينست آه آن باعث مسائلي مي  
اين به آن. توانند از آنها براي زندگي و توليد مثل خود استفاده آنند آنند، موجودات ميكروسكپي زنده مي موادي هستند آه آمك به ادامة زندگي مي  

بعضي از باآتريهايي آه لزومًا. آنند زاي بالفعل در ترشحات حاصل از قاعدگي رشد و توليد مثل مي معني است آه بعضي از ميكروبهاي بيماري  
باآتريهاي بيماريزا، بمنظور اينكه توسعه.  بوي مشخصي را ايجاد آنندتوانند مضر هم نيستند، وقتي آه به مقدار زيادي وجود داشته باشند، مي  

زا اين موارد را از اين باآتريهاي بيماري. پيدا آنند و بو از خود ساطع آنند، نياز به مواردي چون زمان، گرما، رطوبت و مواد غذايي دارند  
 دور آنيد تا نتوانند براي زندگي شما خطري بوجود بياورند

زا اگر خيلي سريع ترسحات قاعدگي را از بدن خود دور آنيد و محلهاي آلوده را خوب بشوئيد و خشك آنيد، بو و توليد مثل ميكروبهاي بيماري  
تواند باعث ريسك در سالمتي اگر ترشحات قاعدگي با بدن زن و يا شريكش تماس پيدا بكند ولي خوب خشك بشود، نمي. تواند رخ بدهد نمي  

اين. آورد اگر هم آن بر روي حوله و يا تخت خواب آتاني چكيده بشود ولي در اثر رطوبت تبخير شود نيز مشكلي بوجود نمي. هيچيك بشود  
 موضوع براي وقتي آه تامپوني در فرج گرم و مرطوب براي مدتها بماند و يا اينكه اين ترشحات بر روي پالستيكي براي ساعتها باقي بماند،

آند، وقتي آه اعضاي بدن وظايف خود را بطور طبيعي انجام دهند بدن زن به بهترين نحو آار مي. صادق نيست  

در اآثر جوامع،. اگر يك زن قبول آند آه در هنگام حيض بودن سكس تكي و يا با شريك داشته باشد، او بايد بپذيرد آه اين آار خيلي آثيف است  
هاي بدن خود را آنها نبايد آه لباسهاي خود را لكه دار آنند و مايع. دهند زنان در هنگامي آه آثيف و نا پاك هستند اجازة سكس به آسي را نمي  

توانند شلخته و پسران و مردان مي. زنان بايد هميشه تميز، پاآيزه و عاري از مايعهاي بدن خود باشند. بر روي قسمتهاي شرمگاهيشان بياندازند  
 آثيف باشند، اما زنان و دختران نبايد چنين باشند
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 پردة بكارت
يك درصد خاصي از اطالعات. اي و هم براي متخصصين ارزشمند است اطالعاتي آه در اينجا ارائه شده است هم براي افراد غير حرفه  

دليل بيان اين اطالعات اين است آه متخصصين پزشكي و زناني آه ارتباط با مسائل. پزشكي شامل تشريح اندام تناسلي و توليد مثلي زنان است  
دستيابي به اين اطالعات با وجود در. پزشكي دارند، نياز به دسترسي به اطالعاتي در مورد آناتومي چوچوله و ساختمان پيرامون آن دارند  

هاي پزشكي نيز آسان نخواهد بود دسترس بودن آتابخانه  

 براي اينكه يك شريك خوب باشيم و يا براي اينكه يك زن پتانسيل سكسي خود را خوب درك آند، شما نياز نداريد آه همة اطالعاتي آه در آتب
شما الزم. اين اطالعات بطور آلي به اين منظور ارائه شده است آه پيچيدگي چوچوله و اندام تناسلي زن مشخص شوند. پزشكي است را بدانيد  

همچنين زياد نگران. گذرند را بدانيد تا شريك جنسي خوبي باشيد نيست آه اسم و محل همة عضالت و اعصابي را آه از نزديكي چوچوله مي  
تواند شما را به دام بياندازد بودن از مكانيك سكس مي  

 نمايي از اندام خارجي تناسلي در يك زن باآره

عكسها و تصاوير. اين طور به نظر مي رسد آه بيشتر مردم تحت تاثير اين موضوع قرار دارند آه پردة بكارت در درون فرج قرار گرفته است  
پردة بكارت يك اليه بافتي است آه بطور جزئي سوراخ فرج. دهد آه پردة بكارت يك عضو خارجي از مهبل است اين نوشته آشكارا نشان مي  

پردة بكارت بيانگر باآره بودن يك دختر است. بعضي از دختران و زنان را پوشانده است  



پرده بكارت Page 2 of 3

http://iran3x.takehost.com/learn/bekarat.htm 27/03/1377

اندازه. آند در هنگام تولد، يك اليه از بافت بطور ناقص مهبل را تقسيم مي. در مراحل اولية توسعة جنيني، راه ورودي به داخل فرج وجود ندارد  
دختراني هستند آه در هنگام تولد پردة بكارت ندارند، همانطوريكه بعضي از آنها در. آند ها از دختري به دختر ديگر فرق مي و شكل اين مدخل  

شود و در نتيجه گاهي اوقات اين شكل گيري مدخل ورودي انجام نمي. هنگامي آه در رحم هستند اين بافت آامًال فرجشان را تقسيم آرده است  
يك دآتر بالفاصله بعد از تولد بايد پردة بكارت آودك را امتحان آند تا مبادا او با پردة. بعضي از دختران داراي پردة بكارت سوراخ شده هستند  

اگر خون قاعدگي با ازادي نتواند از بدن خارج شود، درد و گرفتگي عضالت شديدي در شروع قاعدگي. دار متولد شده باشد بكارت سوراخ  
 براي دختر خواهد داشت

هرگونه فعاليت آششي آه بر روي مهبل انجام بشود ممكن است باعث آشيدگي و يا. عمومًا بافت مهبل قبل از بلوغ خيلي نازك و ظريف است  
به همين دليل خيلي از دختران و يا نوجوانان دچار گشاد شدن و يا پاره شدن پردة بكارت در هنگام فعاليتهاي. پاره شدن پردة بكارت بشود  

يك دختر به دليل آوچك بودن. ورزشي مانند اسب سواري، در هنگام وارد و خارج آردن تامپون به درون مهبل و يا در هنگام استمنا، مي شوند  
 و عدم ديدن خون و درك درد ممكن است وقوع اين اتفاق را تشخيص ندهد و يا اينكه وقتي آه او جوان است متوجه بشود آه چه اتفاقي برايش

 افتاده است

تواند با آزمايش فيزيكي و بتنهايي تشخيص دهد هيچ آس نمي. وجود و يا عدم وجود پردة بكارت دليل بر دوشيزه بودن يا نبودن يك دختر نيست  
از زناني آه در زمان اولين دخول دچار خونريزي مي شوند، بنابراين% ٥٠تنها . آه يك زن يا دختر براي آميزش بكار گرفته شده است يا نه  

همچنين. شود پردة بكارت بعضي زنان در بيشتر از يك موقعيت پاره مي. لكه خون بر ملحفة تخت دليل خوبي براي تشخيص بكارت نيست  
.شوند و يا حتي بطور جزئي پاره مي شوند هاي بكارتي هستند آه به اندازة آافي االستيك هستند آه به راحتي با ورود آلت به فرج پاره نمي پرده  

.هاي زماني بلند مدت انجام بگيرد اين موضوع وقتي آه گشادي ابتدايي به آرامي و با صرف وقت به وسيلة انگشتان و يا وسايل ديگر در دوره  
 بكارت يك صفت روحي است و نه يك ويژگي فيزيكي

شود، آن فقط بطور ناگهاني گشاد و يا پاره مي شود تا اجازه دهد آه شود، بطور سحرآميزي ناپديد نمي پردة بكارت وقتي آه چيزي وارد فرج مي  
بطور مثال، اگر يك دختر دو انگشتش را در هنگام استمنا وارد فرجش بكند، ممكن است آه پردة بكارتش هم در. هر چيزي وارد فرج بشود  

يك زن آه آميزش مهبلي نيز داشته باشد ممكن است آه. هنگام اولين دخولش پاره بشود، بخاطر اينكه متوسط التها بزرگتر از دو انگشت هستند  
اگر شريك فعلي يك زن داراي آلت. هنوز داراي بافتهاي پردة بكارت باشد، اين بافتهاي باقيمانده ممكن است باعث درد در هنگام دخول بشوند  

 تناسلي آلفت تري نسبت به شريك قبلي باشد، و يا اينكه زوجين سعي در انجام تكنيك جديد و يا موضع جديدي در آميزش مهبلي بكنند، پردة
خواهند مدرآي راجع به سوء استفادة جنسي از زمانيكه دآترها مي. بكارت ممكن است آه دوباره پاره شود و يا براي اولين بار پاره بشود  
هاي پردة بكارت ممكن است تا وقتي آه يك زن يك نوزاد باقيمانده. آنند دختران جوان بكنند، آنها جراحات وارده بر پردة بكارت را بررسي مي  

 از فرجش به دنيا نياورد، باقي بماند

 اين زن اقدام به آميزش مهبلي آرده است
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 در اين عكس بافتهاي پردة بكارت بطور آشكارا معلوم نيستند

 

 مدلهاي متداول پردة بكارت



نزديكي از راه مقعد Page 1 of 3

http://iran3x.takehost.com/learn/anus.htm 27/03/1377

 

 نزديكي از راه مقعد
دليل آنان نامطلوب. درصد آنان آنرا قابل قبول گزارش آردند ١٠اند نظر خواهي شد، تنها  درصد زناني آه آميزش مقعدي داشته ٥٠وقتي از   

اگر همان درصد از زنان آميزش مهبلي را نيز بدليل اينكه در ابتدا دردناك و ناراحت آننده. بودن و يا دردناك بودن آن در ابتداي آار بيان شد  
زنان حاضر به آميزش مهبلي هستند زيرا اين چيزي است آه از. دادند آردند تعداد زيادي از زوجين آميزش مهبلي نيز انجام نمي است ترك مي  
وقتي آه مقاربت. رود، آنها حاضر به انجام آميزش از طريق مقعد نيستند زيرا اين آار يك فعاليت سكسي نرمال و عادي نيست آنها انتظار مي  

آند همچنين در نظر عامه يك موضوع سودمند جلوه مي. مقعدي به درستي انجام شود اين آار براي هر دو زوج خيلي لذت بخش خواهد بود  

آنان ممكن است احساس شديدي نسبت به اين. درصدي آه آميزش مقعدي را خوب گزارش آرده بودند، متفاوت باشد ١٠ممكن است داليل آن   
يابند، بعضي ديگر ممكن است دريابند آه آميزش مقعدي آار دردناك داشته باشند بطوري آه بعضي از زنان آارهاي دردناك را لذت بخش مي  

بعضي ديگر از زنان ممكن است وسايل آنترل. بعضي از زنان دوست ندارند مهبل و اندام تناسليشان لمس شود. بهتر از آميزش مهبلي است  
دهد آه از صميميت آميزش لذت ببرند آميزش مقعدي به آنان اجازه مي. حاملگي در دسترس نداشته باشند و يا اينكه به آنها اعتماد نداشته باشند  

شود حاملگي در اين حالت هم با احتمال خيلي آم امكان پذير است ولي به اندازه زماني آه مني وارد رهم مي.(بدون خطر احتمال حاملگي  
دانند ممكن است باز هم از آن منصرف شمند اگر در گذشته اين آار را درناك زناني آه اين چيزها را هم در مورد آميزش مقعدي مي). نيست  

 تجربه آرده باشند

ما از هنگامي آه سن آمي داشتيم آموزش داده شديم آه مقعد خيلي آثيف و. آند اي است آه آنرا لكه دار مي سكس مقعدي داراي ضمائم منفي  
والدين ما خيلي مشتاق بودند آه ما از توالت استفاده آنيم بدليل اينكه. آنيم ما احساست خيلي منفي در مورد حرآت روده درك مي. نامطبوع است  

 آنها مجبور نباشند آه آهنة آثيف ما را عوض آنند، بطوري آه بزرگساالن معموَال خيلي ناراحت بودند از اينكه مقعد ما را لمس آنند يا اينكه
تواند خانة تعداد ماداميكه روده بزرگ مي. ترسند بيشتر مردم از اينكه مدفوع خود يا شريكسان را لمس آنند مي. آسان ديگري آنرا لمس آنند  

تواند خطري براي سالمتي ما باشد در مدتي آه ما سالم هستيم و مراقب بهداشت زيادي باآتري نامطبوع باشد، حضور اين باآتريهاي نرمال نمي  
توانيم ايدز و هپاتيت از يك شريك آلوده بگيريم به همين دليل سكس مطمئن خيلي مهم است ما مي. هستيم  

آنند وقتي آه مقعدشان لمس شود و يا اي آه ما در برابر مقعدمان داريم، بعضي از مردم احساس رضايت و لذت مي عليرغم احساسات منفي  
باد(شان  آند بعضي از مردم ممكن است از حرآت روده تا زمانيكه آن صداهاي مسخره و منحرف از خود ايجاد مي. مورد نوازش قرار گيرد  

ها، تعداد زيادي از مردم چه زن چه مرد از تماس آشيد؟ بطوري آه بچه چه تعداد آه از روي رضايت بعد از حرآت روده مي. لذت ببرند) روده  
ها خيلي آنجكاو هستند و آاوش آردن مقعدشان براي آنها متفاوت از آاوش بچه. آنند با مقعدشان و وارد شدن چيزي در آن احساس لذت مي  

يك دختر خيلي دوست دارد آگاهانه دربارة مقعدش آاوش آند قبل از آنكه بخواهد اين آار را در مورد مهبلش انجام دهد و اين. بينيشان نيست  
به همين دليل جاي شگفتي نيست آه تعداد. مقعد غني از تعداد زيادي پايانة عصبي است. آند بدليل آنست آه هر روز چند بار از آن استفاده مي  

در بعضي مواقع، اشتغال ذهني والدينمان براي داشتن بهداشت. يابند برانگيختگي مقعد را لذت بخش مي �شايد هم بطور پنهاني  -زيادي از مردم  
 مناسب، ممكن است باعث توجه زياد ما به مقعدمان شود

مقعد. آن يك راه خروجي است. ماداميكه مقعد اغلب اوقات به تحريك جنسي حساس است، طراحي نشده است براي وارد آردن هر چيزي در آن  
.شود مانند مهبل قابلت روانكاري توسط خودش را ندارد، و ممكن است انقباض عظالني دردناآي از خود نشان دهد وقتي آه چيزي وارد آن مي  

دهد آه بدون ناراحت آردن بافتهاي ظريف روغن آاري زياد به چيزها اجازه مي. به همين دليل نياز به روغنكاري زياد و صبر و شكيبايي دارد  
آنند آه منقبض نشوند وقتي آه جسمي صبر زيادي الزم است زيرا بيشتر اوقات عضالت مقعد به آرامي قبول مي. مقعد، به درون آن ليز بخورند  

دهد به سرعت واردش بشود، زماني آه مقعد يك زن به يك انگشت يا آلت شق شده اجازه مي. بجاي بيرون آمدن از آن به درون آن مي رود  
خواهد جسم مزاحم را به بيرون بياندازد، به سرعت او درد شديدي را حس آند، بطوري آه مقعد به اينصورت ممكن است وقتي بدن او مي  

بنابراين يك روان آنندة خوب بخريد و آنرا در آنار خود قرار. خورد العمل دهان وقتي آه چيزي به آلو مي دقيقَا شبيه عكس. طراحي شده است  
  يا شريكشو) زن يا مرد(براي يك شخص آسان و راحت نيست آه مقعد خود . خواهيد از سكس مقعدي به اندازة آافي لذت ببريد دهيد، اگر مي

اغلب مردم هراس. زن ممكن است به همين دليل به شريكش اجازه ندهد آه مقعدش را لمس آند. را لمس آند وقتي احساس آند آه آن آثيف است  
بنابراين زوجين بايد قبل از آميزش مقعدي، مقعد و در صورت امكان روده بزرگ را خوب. اي دارند از اينكه با مدفوع تماس داشته باشند قوي  
با همديگر به حمام. آنند نياز به شستن مقعد نيست دهند و يا از دستكشهاي الستيكي و يا آاندوم استفاده مي اگر عمل دخول را انجام نمي. بشويند  

با ماليمت نوك يك انگشت را وارد مقعد. از يك صابون مسطح و آب براي شستن مقعد استفاده آنيد. برويد و يكديگر را بشوئيد و تحريك آنيد  
اگر تصميم به دخول در مقعد داريد و نگران تماس با. با يكديگر بازي آنيد. آرام باشيد و با مهرباني رفتار آنيد. زن بكنيد تا درون آنرا بشوئيد  

 مدفوع هستيد، خيلي آرام و با مهرباني يك انگشت چرب خود را به درون مقعد آنيد و باقي ماندن مدفوع در آنرا بررسي آنيد، اگر بخواهيد
مراقب باشيد آه. توانيد از يك تنقية آوچك آب گرم استفاده آنيد هاي التكس يا الستيكي استفاده آنيد، اگر هيچ چيز نيافتيد مي توانيد از دستكش مي  

يك پيمانة آب براي شستن رودة بزرگ آافي. با تنقيه آب زيادي وارد معده نكنيد چون اين آار ممكن است بعدَا باعث ورم معده و معده درد بشود  
ممكن است يك بطري براي اين آار مورد استفاده قرار گيرد. شوند ها خيلي قوي هستند و باعث ايجاد ناراحتي در سكس مي مخزن تنقيه. است  

وقتي هر دو شريك احساس آردند آه تميز و آماده هستند بايد به دنبال يك جاي گرم بگردند آه راحت باشند. اگر در ابتدا آن با آب صاف پر شود  
 و آاوش آنند

قبل از ورود هر چيزي الزم است. آند معموَال در ابتدا اگر مقعد لمس شود از ورود ممانعت مي. اولين مراحل شامل ماساژ مقعد مي شوند  
آنند و زمان نياز دارد تا ياد خيلي از مردم از اينكه شخصي به مقعد آنان دست بزند احساس ناراحتي مي. هاي مقعدي شل بشوند ابتداعَا ماهيچه  

حلقة اطراف. در ابتدا مقعد را با يك روان آننده آه بيشتر آن آب است و يا با بزاق روانكاري آنيد. بگيرند آه آرام باشند و احساس لذت بكنند  
با ماليمت بر روي حلقة اطراف سوراخ و سوراخ فشار بياوريد اما وارد آن. اي نوازش دهيد سوراخ را با ماليمت و با يك حرآت سبك دايره  

در اغلب اوقات ماساژ مهبل و. هاي مقعد شل شدند و سوراخ آن آمي باز شد ادامه دهيد نشويد، اين آار را تا زماني آه احساس آرديد آه ماهيچه  
تواند ماساژ اندام تناسلي و يا تحريك چوچوله با دهان را ماساژ مقعد مي. آند يا انجام تحريك چوچوله با دهان به شما براي ماساژ مقعدي آمك مي  

براي هردو شريك الزم است آه. افزايش دهد، و برانگيختگي سكسي و لذت بردن او حواس زن را از تمرآز بر روي ماساژ مقعدي پرت آند  
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ممكن است چندين جلسه يا هفته وقت الزم باشد تا. آند اگر شما با عجله يا با فشار اين آار را بكنيد آن آار نمي. شل باشند و احساس راحتي بكنند  
آرام و صبور باشيد. زن احساس راحتي آند بوسيلة هريك از روشهاي برانگيختگي مقعد  

توانيد آاوش مقعد را اگر زن به آميزش مقعدي عادت داشت و شما به زمان و حالت شل شدن مقعد آشنايي داشتيد و مقعد منقبض نبود، شما مي  
.آنيد صيقلي باشند و فاقد هر نوع لبة تيز باشند سوراخ مقعد و روده بسيار حساس هستند و مراقب باشيد آه اشيايي آه وارد آن مي. شروع آنيد  

حلقة. تر وارد بشوند خواهيد انگشت يا انگشتهايتان راحت دستكشهاي التكس يا الستيكي به دست آنيد اگر مي. ناخن انگشتهايتان را بگيريد  
وقتي آه اين اتفاق افتاد، شروع به فشار دادن اندآي از. اطراف سوراخ و سوراخ مقعد را ماساژ دهيد و منتظر بمانيد آه شل شده و باز شود  

اگر احساس آرديد آه سفت و منقبض شد، توقف آنيد، انگشتتان را بيرون بياوريد و ماساژ دادن مقعد را براي. نوك يك انگشتتان به داخل بكنيد  
آرام باشيد و سعي نكنيد آل انگشتتان را در ابتدا. اگر مقعدش شل شد مجددَا نوك انگشتتان را وارد آن بكنيد. يكي دو دقيقة ديگر از سر بگيريد  

اگر شما در ابتدا با سرعت وارد. در حقيقت قبل از اينكه مقعد سفت شود فقط يك قسنت آوچك از انگشت ممكن است وارد بشود. وارد بكنيد  
تواند وقتي زن مي. تان باشد دهيد و اين ممكن است پايان آاوش مقعدي شويد ممكن است زن احساس ناراحتي زيادي بكند، زمان را از دست مي  

اين موضوع آه زن ياد بگيرد آه چطور مقعدش را شل آند وقتي آه اشياء. شود را حس آند و ياد بگيرد آه آنرا شل آند آه مقعدش سفت مي  
خورد شود خيلي بدرد مي بزرگتري وارد مقعدش مي  

خواهيد شرايطي را بوجود آوريد آه او فقط احساس آند آه شيئي درون شما مي. در ابتدا شما بايد انگشتتان را بدون حرآت به اطراف وارد آنيد  
وقتي زن احساس راحتي. برد آند، احتماَال از اينكه احساس آند شيئي درون مقعدش است، لذت مي وقتي آه او ارگاسم را تجربه مي. مقعدش است  

با ماليمت شروع به هل. آرد و مقعدش شروع به گشاد شدن شد، به آرامي شروع به بيرون و درون آردن انگشت و حرآت دوراني آن بكنيد  
وقتي آه زن ياد گرفت آه از بودن يك انگشت در داخل مقعد لذت ببرد، شروع به وارد آردن دومين. دادن سوراخ مقعد به سمت بيرون بنمائيد  

هميشه آرام باشيد و مطمئن باشيد آه او شل و راحت است. انگشت بنمائيد  

بات پالگها آلتهاي. موقعي آه شما دو انگشت را وارد آرديد ممكن است آه بخواهيد از بات پالگها استفاده آنيد تا به او آمك آنيد تا گشاد تر شود  
پاية قيفي آن از سر خوردن آن. دهند آه به آرامي مقعد را گشاد آنيد مخروطها به شما اجازه مي. مصنوعي مخروطي شكل با يك پايه قيفي هستند  

هرگز شما نبايد چيزي را آه فاقد پاية قيفي است به داخل مقعد بكنيد، چونكه ممكن است آه رودة بزرگ آنرا به. آند به درون روده جلوگيري مي  
بات پالگ. درون خود بكند آه در اينصورت بيرون آشيدن آن آار بسيار دشواري است و نياز به يك رفتن ناراحت آننده به دآتر خواهيد داشت  

براي اآثريت مردم. هاي مختلفي موجود هستند، از اندازة يك انگشت باريك و قلمي گرفته تا اندازة يك مشت بزرگ آن وجود دارد ها در اندازه  
براي زناني آه دوست دارند آه. دهند اينچ دارند ماموريت را خوب انجام مي ١.٥تا  ٠.٥يك بات پالگ با سايز آوچك تا متوسط آه قطري بين   

هاي مصنوعي مردانة سيلكوني بهترين انتخاب هستند زيرا آلت. احساس شديدي بكنند آه اشياء بزرگي درونشان وارد شده، آسمان هم آم است  
اين آار باعث. بهتر است آه يك آاندوم بر روي بات پالگ يا آلت مصنوعي بكشيد. شوند صيقلي و انعطاف پذيرند و به راحتي هم تميز مي  

شود راحت تميز شدن و محافظت از آالت غير سيلسكوني مي .  

موقعي آه شما براحتي قادر بوديد آه دو. براي استفاده از بات پالگ، ابتدا بكمك انگشت يا انگشتانتان مقعد را ماساژ بدهيد و آنرا گشاد آنيد  
 انگشتتان را وارد مقعد بكنيد، بات پالگ آوچك را در مدخل ورودي مقعد زن قرار بدهيد و سپس بوسيلة يك انگشت مقداري بر روي آن فشار

فقط از يك انگشت براي فشردن بات پالگ. سپس آنرا دوباره فشار دهيد. سپس به مقعد او اجازه دهيد آه بات پالگ را به عقب پس بزند. بياوريد  
ايف فرآيند را خيلي آرام تكرار آنيد، اگر مقعد زن اجازه داد از بات پالگهاي بزرگتري. استفاده آنيد تا از اعمال فشار بيش از حد جلوگيري شود  

با صبر و شكيبايي پاية باريك بات پالگ بايد به داخل سر بخورد و در آنجا. اش را در حين اين آار نوازش آنيد سعي آنيد چوچوله. استفاده آنيد  
مانند، بدليل اينكه تقريبَا قطر پاية آنها به آلفتي بزرگترين قسمت بات پالگهاي باريك و نازك بخوبي بات پالگهاي آلفت تر در آنجا نمي. بماند  

تحريك چوچوله با دهان را انجام دهيد و يا اگر. يكبار در هنگامي آه پالگ داخل است آنرا رها آنيد و با زن معاشقه آنيد. شان نيست مخروطي  
به او اجازه دهيد آه از احساس وجود شيئي درون مقعدش. رساندن زن به ارگاسم خيلي مهم است. زن دوست دارد آميزش مهبلي را انجام دهيد  

بعد از. توانيد شروع به بيرون و درون آردن بات پالگ بنمائيد و مقعد را بر بيانگيزيد بعد از يكي دو دوره شما مي. در حين ارگاسم لذت ببرد  
دقيقه پالگ درون مقعد بماند تا به ٢٠تا  ٥انجام معاشقه، اگر زن وقتي آه بات پالگ درونش قرار دارد راحت است، اجازه بدهيد براي مدت   

.زنان زيادي هستند آه وقتي آه بات پالگ درونشان است احساس خوبي دارند. مقعد آمك آنيد تا به اين شرايط براي گشادي بيشتر عادت آند  
وقتي اين آار تمام شد پالگ را. بهتر است آه آنرا حتي براي مدت زماني بيشتري درون آن نگه داريد اگر اين آار سخت و ناراحت آننده نشده  

وقتي زن به استفاده از پالگ آوچك عادت آرد، از بات پالگ متوسط استفاده. هاي بعدي خشك آنيد بيرون بياوريد و آنرا شسته و براي استفاده  
آرامش. ممكن است در هنگام استفاده از پالگ متوسط شما براي آمادي سازي مقعد نياز به استفاده از بات پالگ آوچك داشته باشيد. آنيد  

هدف گرا نباشيد. اعصاب داشته باشيد از با اين آار تفريح آنيد   

استفاده از يك آلت. براي آماده سازي براي آميزش مقعدي، اگر شما مرد هستيد احتماَال نياز به خريدن يك آلت مصنوعي به اندازة آلت خود داريد  
يكي از آنان آه. آنيد و ميزان حرآتتان داشته باشيد آند آه در هنگام دخول، آنترل بيشتري بر فشاري آه اعمال مي مصنوعي، به شما آمك مي  

در ابتدا به آرامي بكمك انگشتان و. نوع سيليكوني آن گران هستند ولي بهترين هستند. پاية قيفي شكل دارد را بگيريد تا نتواند به داخل ليز بخورد  
.در ابتدا فقط به او اجازه دهيد آه گشاد شود. بات پالگ مقعدش را از هم باز آنيد، سپس به آرامي و با ماليمت آلت مصنوعي را وارد آن بكنيد  

 آلت مصنوعي پاية آوچك ندارد بنابراين مقعد زن بايد در آل زمان گشاد باشد، اين ممكن است براي زن سخت باشد، به او اجازه دهيد تا خود را
به زن اجازه. در ابتدا خيلي آرام اين آار را بكنيد. وقتي او راحت و شل شد، به آرامي آلت مصنوعي را حرآت بدهيد. با گشادي ثابت تنظيم آند  

بريد بدهيد آه در نحوة حرآتتان شما را راهنمايي آند، بطوريكه هميشه مطمئن باشيد او به سوي ارگاسم مي  

او بايد از آسيب رسيدن به. اي آه هميشه از آن هراس دارد هر موقع تصميم به آميزش مقعدي گرفتيد زن بايد عادت داده شود به آميزش مقعدي  
در ابتدا مقعدش را بوسيلة انگشتان و. مقعدش هراس نداشته باشد، او بايد نظر خوشايندي در مورد وارد شدن آلت شما در مقعدش داشته باشد  

در حين داخل آردن آلتتان، زن بايد. بات پالگ آماده آنيد، آرام باشيد، يك عصر آامل و يا يك روز را براي اين فرصت ويژه برنامه ريزي آنيد  
آنيد و حرآت شما تحت آنترلش داشته باشد، بنابراين او نياز دارد آه در باال باشد و يا بصورت چهار دست و مقداري از آلت را آه درونش مي  

بر روي آلت) در حالت چهار دست و پا(پا بر روي دستان و زانوهايش باشد، او نياز دارد آه با پائين آوردن خودش و يا با عقب بردن خود   
او بايد باز و پذيراي آلت شما باشد، در مقابل شما آلت خود را به درون او فشار دهيد، وقتي آه سر آلت شما وارد آن شد، او. شما قرار بگيرد  

 بايد براي مدت يكي دو دقيقه صبر آند و آرام باشد و خود را شل آند، تا مقعد گشاد شود و بدنش حرارت بدن شما را احساس آند، وقتي آه
آرام باشيد،. تواند آه باقيماندة آلت را به درون خود راه بدهد، دوباره نياز دارد آه آمي صبر آند و خود را شل آند احساس راحتي آرد، مي  
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توانند خيلي شديد باشند، درحالي آه مشغول انجام اين آارها هستيد، اگر يكي از شما پستانها و چوچوله را ماساژ دهيد به زن آمك احساسات مي  
اگر قبَال او را حد ارگاسم رسانده باشيد، در هنگام نفوذ او شل تر خواهد بود و بيشتر پذيراي شما خواهد بود، اگر او يكبار به ارگاسم. آند مي  

 رسيد آنرا به سوي ارگاسم ديگر بياوريد

خواهيد آه سكس مقعدي يك جنبة لذت بخش از رابطة شما باشد، شما نياز به صرف وقت اگر شما مي. آند هميشه تمرين آارها را آامل تر مي  
اي يكبار يا بيشتر نداشته باشيد، براي اگر شما نوعي از انواع سكس مقعدي را هفته. داريد تا او را آماده آنيد و اين آار را براي او دلنشين آنيد  

هاي زماني دهيد نياز داريد آه دوره اگر شما اغلب آنرا انجام نمي. شما سخت خواهد بود آه به آن عادت آنيد و مقعدتان را براي دخول آماده آنيد  
دقيقه در هر دوهفته ١٥توانيد به اين صورت ترسيم آنيد آه  خواهيد آنرا انجام دهيد، شما مي ريزي آنيد وقتي شما مي بلند تري را براي آن برنامه  

اي آه قبَال براي آماده سازي مقعد بمنظور آميزش مهبلي آار يابيد آه به همان اندازه مي با تمرين و تكرار شما در. ساعت در هر ماه ٢و يا   
اند آه آنها فقط تعدادي از زنان با تجربه به اين نتيجه رسيده. بريد آرديد نياز نداريد، اگرچه شما ممكن آن آارها را بكنيد چون از آن لذت مي مي  

اين مورد وقتي آه آميزش مقعدي قسمت. نياز دارند آه مقدار آمي روان آننده به آلت شريكشان بمالند و سپس آنان آماده براي دخول هستند  
اگر شما آميزش مقعدي را براي زمانهايي آه آن لذت بخش است نگه داريد، در اين مدت پي. منظمي از رابطة شما باشد، خيلي محتملتر است  

بريد آه شما نياز به صرف وقت بيشتري براي آماده آردن بدنتان داريد مي  

برانگيختن مقعد. اين موضوع براي مجردين و زوجين صادق است. توانند مقعدشان را بربيانگيزانند آنند نيز مي زنان در هنگامي آه استمناء مي  
.بعضي از زنان ممكن است برانگيختن مقعد را آليد ارگاسم در حين استمنا بدانند. تواند احساسات در هنگام استمنا و ارگاسم را تشديد آند مي  

خواهند شريكشان را در حين سكس مقعدي زناني آه مي. توانيد انگشتان، آلت مصنوعي و يا بات پالگ را در مقعد خود وارد آنيد شما مي  
آند، وقتي آه شريكش اين اگر يك زن از برانگيختن مقعدش وقتي تنهاست، احساس راحتي مي. توانند بدنشان را قبَال آماده آنند غافلگير آنند مي  
دهد احساس راحتي بيشتري خواهد آرد آار را انجام مي  
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اى الزم را بعمل                         : سلب مسئوليت  واع ديگر سکس، مراقبته ا ان وع ي ن ن ه اي ادرت ب ل از مب قب
ردان   . ع ديگر سکس است   انشار بيماريها از طريق سکس مقعدى آسانتر از انوا        . آوريد وقتى م

ه عقب  ورد منطق هدر م د منطق وند فکر ميکنن تر را متصور ميش ذتى بيش ا ل ه ب در . اى ممنوع
د             وان ميکنن دفوع را عن ه    . حاليکه اغلب زنان درد و خطر زياد و البته مسئله م د اينگون ا نباي ام

ئن شويد سکس از               ا مطم نم ت د   برخورد کرد و امروز من ميخواهم بشما کمک ک  پشت ميتوان
 .براى هر دوى شما لذت بخش باشد

 
 به آرامى وارد کنيد

ان باشد     اگر سکس مقعدى بدرستى انجام شود، ميتواند تجربه  راى زن راى شما   (اى خوشايند ب ب
ه آلت                ). از قبل لذت بخش بوده است      ه قياف برخالف تصور عمومى، اينکار نه مضر است و ن

رد      د ک ا  . مردانه شما را عوض خواه ه،     ام يد ک اد داشته باش ه رشته    بي ن منطق هاى   چون در اي
ادى را متحمل     رد، زن درد زي درفتارى صورت گي ا اگر ب د، قطع رار دارن ى ق عصبى فراوان

 .خواهد گشت
اگر منتظر نشويد     . گردد  هاى آن دچار تشنج موضعى مى       هرگاه چيزى وارد مقعد گردد، مايچه     

زى جز            که اين ماهيچه   ورى و طاقت      ها راحت شوند، نتيجه چي ود        درد ف د ب ا نخواه ا  . فرس تنه
ا حد ممکن راحتى وى را مراعات                   ه شما ت ن است ک رد اي راهى که زن هم از اينکار لذت بب

 .والبته منظور من راحتى محيط سکس نيست بلکه راحتى خود وى است... کنيد
 
 

 فشار نياورىد
اراحتى    قبل از هر چيز، شما هرگز نبايد به زنتان فشار وارد کنيد، در              غير اينصورت درد و ن

 .او بايد هم از نظر جسمى و هم از نظر روحى احساس راحتى داشته باشد. قطعى است



يد؟                          د ذهن وى را در آرامش داشته باش د چطور ميتواني خوب پس اگر به جسم وى توجه نکني
رو کردن                            ل از ف د و قب آنقدر هم که فکر ميکنيد کار سختى نيست، فقط کمى وقت صرف کني

 .آلت خود در مقعد، يک سرى کارهاى مقدماتى انجام دهيد
 
 

 ليسيدن، ليسيدن
تيد،    ديگر راحت هس ا يک امال ب ريکتان ک ما و ش د ش اوفرض کني د وک ار کن د رفت دن وى باي  ب

ائين                 .آغازين مناسبى براى هر دوى شما باشد         ه طرف پ د، بلکه، ب تقيم سراغ پشتش نروي  مس
د  دنش بروي ل مو . ب بختانه از قب وده  خوش رح نم دى را مط کس مقع وع س ر   ض د، در غي اي

اده     ” اينصورت، او ممکن است بپرسد،         ه اسم آم ى؟        ب ادگى    “ سازى چکار دارى ميکن دون آم ب
د و او ممکن                      ابو ميدانن قبلى چيزى را وارد مقعدش نکنيد چون خيلى از مردم هنوز آنرا يک ت

 .است کال از چنين عملى متنفر باشد
ان                  همينطور که مشغول سکس ز     ا زبانت د و ب از کني م ب رده و از ه بانى هستيد، پاهايش را باال ب

امکان اينکه او ). گرفته است حسابى   دوش    يک بله، البته او قبال   (برويد  سراغ سوراخ ديگرش    
 .را شگفت زده کنيد از احساس باور نکردنى زياد است

ده و        ا هيجان زده شد، او را برگردان دش و اگر واقع يس بزني  doggy" در حالت  به آرامى ل
position")    ر           ) يکى از حاالت سکسى د وى مسلط ت قرار دهيد تا ضمن اينکه به سوراخ مقع

 .ماليد يا وارد آن ميکنيد هستيد همزمان با انگشت واژنش را مى
 

د وى                       ا داخل مقع حال قبل از اينکه ادامه بدهيم، بايد تاکيد کنم که اگر انگشتتان را به اطراف ي
د      وارد کرديد دي   را وارد واژن کني د آن اده است  . گر حق نداري د سبب عفونت     : س اينکار ميتوان

 .گردد
ذت سکس مقعدى            حاال برگرديم به     ا ل نا کردن وى ب ار         . آش افى ک دازه ک ه ان ان ب ا زبانت وقتى ب

 .کرديد، شايد نوبت آن باشد سراغ بخش بعدى برويد
 .ه از انگشتتان استدر اين زمان، کارى که بايد انجام دهيد استفاد: بخش بعدى

د د و بچرخاني تتان را داخل کني ط انگش ه فق د ک ا اينطور نباش ال . ام ا او ح ى ب اده است؛ وقت س
 .هاى مقعد را بماليد ايد ابتدا به آرامى کمى لبه ميکنيد با انگشت کوچکتان که چربش کرده

ار مشتاق بنظر                          مال  همينطور که مى   ه ک ه ادام د، اگر نسبت ب د چه واکنشى نشان ميده د ببيني ي
د                . ميرسد، پس به کارتان ادامه دهيد      الش دادي ه آرامى م دتى ب راى م د از اينکه ب ا     بع ، آرام و ب

تهايتان           (دقت شروع به داخل کردن انگشتتان کنيد         اه و دس ان کوت الزم نيست بگويم که ناخنهايت
 ).تميز باشد، درسته؟

ه مقعدش وارد و خارج                     تتان را ب همينطور که آرام و موزون مشغول حال کردن هستيد، انگش
م باشد         ى ک ه شما               . کنيد؛ فقط خيل د در تشخيص احساسش ب ه واکنش وى ميتوان ان باشد ک يادت

 .کمک کند
 

 رعاىت تنوع
ثال  . دهيدوقتى که انگشتتان را داخل مقعد ميکنيد، بطور مثال کارهاى مختلفى ميتوانيد انجام               م

وع                            ان دو ن ا همزم د ت م وارد مقعدش کني تتان را ه د و انگش انى بروي ميتوانيد سراغ سکس زب
 .ارضاى جنسى را تجربه کند

د دى راحت کني ئله سکس مقع ه مس د او را نسبت ب ه باي ه در اينجاست ک ه . نکت ان باشد ک يادت
ابراين          رشته ) مقعد(بخش خارجى راست روده      دکى دارد بن يس زدن        هاى عصبى ان ا ل الش ي  م

اما بخش داخلى نسبت به فشار واکنش        . باعث ميشود احساس حيرت انگيزى به وى دست دهد        
د  ار وارد کني ه وى فش يد ب ور باش ما مجب ه ش ى نيست ک ه معن ن ب ا اي د، ام ان ميده رى نش . بهت



ان                        رده و همزم د ک تتان را وارد مقع نا شد، انگش همينکه کمى بيشتر با اين احساس فيزيکى آش
 اگر واکنش مناسبى نشان داد، به اين معنى .شروع به بوسيدن وى کنيد، اما سراغ واژن نرويد       

 .است که آمادگى پذيرفتن آلت شما را دارد
 

 
 

ابراين از يک                   يادتان باشد که     د، بن د کن راى خودش تولي مقعد مانند واژن نميتواند روان کننده ب
 .استفاده کنيد پايه براى ماليدن به کاندوم -روان کننده آب

م،          ى مه ه خيل تيد، نکت ام دادن کارهاست  وقتى با مقعد طرف هس  او احساس هر   اگر . آرام انج
امال    . گونه درد يا ناراحتى دارد، کار را متوقف کنيد و به زمان ديگرى موکول کنيد   ا اگر ک ام

د  رون بياوري را بي د و سپس آن ار دهي داخل فش ه هم(راحت است، آلت خود را کمى ب ا ن ه ام
يد                )آنرا رون بکش د و مختصرى بي تم مشخصى        . ، سپس کمى بيشتر داخل کني د ري شما ناچاري

 يادتان باشد لذت وى وقتى کامل خواهد شد که او از جاى ديگرى         .بگيريد ولو خيلى آرام باشد    
 .نيز همزمان تحريک شود

ه شم                   د ک ذت ميکن د   همواره واکنشهاى او را کنترل کنيد، حتى اگر او آنقدر احساس ل ا ميخواهي
ا آن                  . خود را در درونش گم کنيد      ذتبخش باشد و همينکه وى ب اينکار بايد براى هردوى شما ل

 .احساس راحتى کرد، ميتوانيد از حالتهاى مختلف ديگر لذت ببريد
 

 حالتهاى سکس از عقب
ند   اگرچه اغلب مردم سکس از عقب را با سکس مقعدى مى   بيشتر بخاطر اينکه امکان     (شناس

د،               )ميقتر وجود دارد  دخول ع  ان امتحان کني ، حالتهاى ديگرى هم وجود دارد که ميتوانيد با زنت
 .شخصيت ميداند بى را "doggy style"مخصوصا اگر او 

 
 "spoon position"حالت قاشقى 

ى عالى     )شما در پشت او   (کشيد    مىحالت قاشقى که در آن هردوى شما در کنار هم دراز             ، خيل
دنهايتان ب. است ىکل ب ى ب ن احساس راحت وده و اي ديگر نزديک ب د ه يک ه او ميده رى ب . نظي

 .بعالوه، اين حالت شما را از هيجان بيش از حد مصون نگه ميدارد
 

 Missionaryحالت 
د                  رار داري د      (در حاليکه زن روى پشتش دراز کشيده است و شما روى وى ق ه، شما ميداني البت

ه              ، پاهاي ) چيست missionaryمنظورم از حالت     وم شود و ب ا مقعدش معل د ت ش را باال ميبري
ه هردوى شما رو در روى          باشد  خيلى صميمانه  اين حالت ميتواند    . کارتان ادامه ميدهيد    چراک

 .يکديگر قرار داريد و شما قادر خواهيد بود واکنشهاى او را بدرستى تشخيص دهيد
 

 (Rear entry)حالت دخول از پشت 
د ت        ز                   اين وضعيت بشما امکان ميده يد و او ني د وى دخول داشته باش ا بصورت عمقى در مقع

د                 از کن ا بيشترين حد ممکن ب ا امکان          . ميتواند سوراخ مقعدش را ت ى صميمانه نيست، ام خيل
ه              اين  . آورد  بيشترين نفوذ و دخول را فراهم مى       وضعيتى است که وقتى هر دوى شما خوب ب

 .سکس مقعدى عادت کرديد ميتوانيد آنرا بکار ببريد



 اىمنى را رعاىت کنيدنکات 
ددا  ئنمج د سکس مطم ه باي ما هميش ه ش نم ک د ميک يدتاکي ته باش د،از .  داش تفاده کني دوم اس  کان

وزاک  يفليس، س ر س ائى نظي دى  بيماريه ق سکس مقع ى از طري د براحت دز ميتوان ال و اي ، تبخ
ردد ل گ نو . منتق ر اي اى رودهعالوه ب اى کوچک ميتواناى، م ، انگله ا باکتريه د از وجودات ي

 .طريق مدفوع وارد دهان يا واژن گردد
ا يک شريک همسردار        اجتناب از خطر، قويا پيشنهاد ميکنم که      براى   وع از سکس را ب  اين ن

د  ام دهي د همسر(انج م باي ما ه ه، ش يدبل اى التکس  و )دار باش د هميشه از محافظه تفاده کني اس
 ).ها براى ليسيدن لبه(

 .سکس از پشت مشکلى داريد يا نهدفعه آينده، ببينيد با تا 
 
 
 
رجم ( ت مت ه       : يادداش االى مقال ل ب ق ايمي رم از طري دگان محت ما خوانن رات ش ت نظ از درياف

تمامى ايميلهاى رسيده دقيقا رسيدگى شده و در اسرع وقت پاسخ داده              به .سپاسگذار خواهم شد  
 ) متشکرم. ميشود
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سؤاالتی که کودک شما در مورد سکس می پرسد و پاسخ هائی که برای وی مناسب باشند، به                   
در ادامه برخی از موضوع هائی که کودک قبل        .  شما و توانائی درک و فهم او بستگی دارد         سن کودک 

مدرسه ای شما ممکن است در مورد آنها سؤال کند و آنچه که او در هر مرحله باید بداند، عنوان                        
 :میشود

 
 “من چطوری در شکم تو آمدم؟” -
 “قبل از اینکه به شکم تو بیایم کجا بودم؟” -
 “آمدم؟چطوری بیرون ” -
 “بچه ها از کجا می آیند؟” -
 “چطور هست که دخترها آلت بلند ندارند؟” -

 
 

 سالگی3 ماهگی تا 18از 
 

آموزش اسمهای مناسب برای     . کودک شما شروع به فراگیری در مورد بدن خودش میکند             
کوتاهی در این امر ممکن است این ذهنیت را برای           . اعضای بدن به کودکتان حائز اهمیت می باشد       

همچنین به  . دک ایجاد کند که حتما چیز بدی در کار است که اسم مناسبی وجود ندارد                     کو
اعضائی که توسط لباسهای زیر پوشیده        (کودکتان یاد بدهید که کدام اعضاء خصوصی هستند             

 ).میشوند
 
 
  سالگی5 تا 4
 

م کودک شما احتماال شروع به ابراز توجه در مورد جنسیت میکند، هم در مورد خودش و ه                    
او میخواهد بداند که چرا بدن دخترها و        . او ممکن است بپرسد که بچه از کجا می آید        . جنس مخالف 

همچنین او آلت تناسلی اش را لمس میکند و حتی به آلت تناسلی                  . پسرها با هم فرق میکند      
 . بچه های دیگر عالقه نشان میدهد



اگرچه، .  تمایل معمولی است    این ربطی به فعالیتهای سکسی بالغین ندارد، بلکه نشانۀ یک             
قرار دادن یک سری     . کودک شما نیاز دارد که بداند چه چیزی خوب است و چه چیزی بد                     

شما ممکن است در مورد     . محدودیتها در شناسائی های کودک در واقع یک مسئله خانوادگی است          
 :آموزش موارد زیر به کودکتان تصمیم گیری کنید

 
 .ی طبیعی و سالم استابراز تمایل به آالت جنسی امر -
 .لخت شدن و سکس بازی در مجامع عمومی درست نیست -
او “ اعضای خصوصی ”هیچ فرد دیگری، حتی دوستان و خویشاوندان نزدیک، مجاز به لمش             -

دکترها و پرستارها بهنگام معاینه پزشکی و والدین هنگامی که میخواهند علت درد             . نیستند
 . هستنددر نواحی جنسی را پیدا کنند، مستثنی

 
 :وقتی که کودکتان به سن مدرسه میرسد، بایستی موارد زیر را بداند

 
 اسامی درست اعضای بدن -
 عملکرد هر یک از آنها -
 تفاوتهای فیزیکی بین پسرها و دخترها -

 
همچنانکه آگاهی های جنسی کودک رو به افزایش است، کودک ممکن است شروع به آزمایش                

از تمایالت جنسی دوران کودکی بشمار میرود که والدین در            خودارضائی بخشی   . خودارضائی کند 
حول و  .  سالگی این امری است کامال عادی      6 یا   5تا سن   . نحوه برخورد با آن دچار مشکل میشوند      

 سالگی، هوشیاری اجتماعی کودکان افزایش می یابد و از تعلیم دادنشان در مجامع همگانی               6حوش  
دک شما می فهمد که خودارضائی یک فعالیت خصوصی           مطمئن شوید کو  . احساس شرم میکنند  

 .خودارضائی به صورت خصوصی ممکن است ادامه پیدا کند و طبیعی است. است، نه عمومی
 

چنین وضعی میتواند نشانه آن باشد که       . بعضی وقتها، خودارضائی مکرر میتواند مشکل ساز گردد      
در موارد کمیابی نیز    .  دریافت نمی کند  کودک تحت استرس زیاد قرار دارد یا در خانه توجه کافی            

برخی از کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار             . میتواند نشانه سوء استفاده جنسی باشد       
اگر خودارضائی بصورت یک مشکل بروز کرد       . می گیرند بیش از حد به جنسیتشان عالقمند میشوند       

یچ جای نگرانی در مورد خودارضائی      برای اغلب کودکان، ه   . با پزشک متخصص اطفال تماس بگیرید     
 .این کامال عادی است. وجود ندارد

 
 
 
 ).ایمیل باالی مقاله برای مطرح کردن نظرات، انتقادات و سؤاالت خود با مترجم در اختیار شماست(
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سؤاالتی که کودک مدرسه ای شما در مورد سکس می پرسد و پاسخ هائی که برای وی مناسب                  
در ادامه برخی از موضوع هائی که      . ودک شما و توانائی درک و فهم او بستگی دارد          باشند، به سن ک   

کودک مدرسه ای شما ممکن است در مورد آنها سؤال کند و آنچه که او در هر مرحله باید بداند،                       
 :عنوان میشود

 
 “دخترها باید چند سالشان بشود تا بتوانند بچه داشته باشند؟” -
 “چرا پسرها راست میکنند؟” -
 “پریود چیه؟” -
 “مردم چطوری آمیزش جنسی انجام می دهند؟” -
 “چرا بعضی از مردها، مردهای دیگر را دوست دارند؟” -

 
 
 

  سالگی7 تا 5سنین 
 

او ممکن  . کودک شما در حال یادگیری چیزهای بیشتری در مورد تعامالت افراد با یکدیگر است             
سؤاالت او پیچیده تر می گردند چرا     . است نسبت به روابط جنسی بین بالغین کنجکاوی نشان دهد           

او ممکن است درگیر توضیحاتی     . که او بدنبال درک ارتباط بین جنسیت و پیدایش نوزاد می گردد           
همچنین ممکن است برای گرفتن     . در مورد چگونگی کارکرد بدن و محلی که بچه از آن می آید شود            

 .پاسخ سؤاالتش به دوستان خود مراجعه کند
 

درسها و  .  که به کودکتان کمک کنید تا جنسیت را به طریقه سالمش درک کند              این مهم است  
این بعدها روابط معنی دار    . ارزشهائی که او در این سنین می آموزد تا دوران بلوغ با او خواهد بود                 

 .دوران بلوغ را پرورش می دهد
 
 
 
 



  سالگی9 تا 8سنین 
 

کارها حس توسعه یافته ای پیدا کرده      کودک شما شاید در حال حاضر نسبت به درست و غلط             
او قادر به درک این است که سکس چیزی است که بین دو نفر که عاشق یکدیگرند اتفاق                      . باشد

او شروع به کنجکاوی در این مورد می کند که مامان و بابا چگونه یکدیگر را پیدا کردند و                     . می افتد
 ازدواج باال می گیرد، ممکن است او سؤاالتی        همچنانکه سؤاالت در مورد افسانه، عشق و      . عاشق شدند 

در این زمان تفکر خانوادگی خود را در مورد همجنس گرائی            . در مورد همجنس گرائی مطرح کند     
توضیح دهید که دوست داشتن یا عشق ورزیدن به کسی ربطی به جنسیت فرد ندارد و                 . بیان کنید 

 .با دوست داشتن کسی از لحاظ جنسی فرق می کند
 

. ین سن، کودک شما دچار تغییر و تحوالت زیادی میگردد که او را برای بلوغ آماده می کند                 در ا 
همچنانکه او از جنسیتش بیشتر و بیشتر آگاهی پیدا میکند، این مهم است که با او در مورد به                        

همچنین شما باید درباره     . تاخیر انداختن آمیزش جنسی تا زمانیکه بزرگتر شود صحبت کنید              
مطمئن . جلوگیری از آبستنی و بیماریهای مسری جنسی، مخصوصا ایدز صحبت کنید              روشهای  

شوید که او می فهمد چگونه این بیماریها می تواند منتشر شود و او چگونه می تواند خود را در مقابل                   
به کودکتان بیاموزید که از نظر جنسی مسئولیت پذیر         . آنها حفظ و از آبستن شدن جلوگیری کند        

 .ی از مهمترین درسهای زندگی اش استبودن، یک
 

 :وقتی کودک شما به سن بلوغ میرسد، او باید در مورد چیزهای زیر بداند
 

 قسمتهای بدن که به سکس مربوط میشود و چگونگی عمل آنها -
 نوزاد چگونه شکل می گیرد و متولد میشود -
 بلوغ و چگونگی تغییرات بدن -
 .) از اطالعات این مورد برخوردار شوندهم پسرها و هم دخترها باید(قاعدگی زنان  -
 آمیزش جنسی -
 کنترل تولد -
 بیماریهای مسری جنسی و چگونگی سرایت آنها، مخصوصا اچ آی وی و ایدز -
 خود ارضائی -
 همجنس گرائی -
 راهبرد های خانوادگی و فردی -

 
 
 
 ).ر شماستایمیل باالی مقاله برای مطرح کردن نظرات، انتقادات و سؤاالت خود با مترجم در اختیا(
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گفتگو با فرزندان در مورد عشق، روابط جنسی و بطور کلی سکس یکی از مهمترین وظایف                    

که در آن با کودکانشان در این مورد بحث           میتوانند با ایجاد یک جو راحت        پدر و مادر  . والدین است 
اگر چه، بسیاری از والدین از چنین بحثهائی اجتناب می کنند یا             . کنند، کمک خیلی بزرگی باشند    

هر ساله حدود یک میلیون دختر نوجوان در ایاالت متحده حامله شده و               . آنرا به تعویق می اندازند   
کودکان و نوجوانان نیاز به اطالعات      . وجوان نیز دچار بیماریهای مسری جنسی میگردند      سه میلیون ن  

و راهنمائی از جانب اولیاء خود دارند تا به آنها کمک کند تصمیمات مناسب و سالمی در مورد رفتار                   
 جنسی ِشان داشته باشند؛ زیرا آنچه که می بینند و می شنوند میتواند سبب سردرگمی و تهییج بیش               

اطالعاتی که کودکان در مورد سکس از اینترنت دریافت می کنند اغلب میتواند               . از حد آنها گردد   
 .نادرست یا نامناسب باشد

 
اولیاء بایستی  . گفتگو در مورد سکس شاید هم برای والدین و هم برای کودکان ناخوشایند باشد             

عات را بگونه ارائه دهند که       به سطح نیازها و کنجکاویهای خاص کودکشان آشنائی داشته و اطال             
در این زمینه شاید    . بیشتر یا کمتر از آنچه کودکشان جویای آن یا قادر به درک آن است، نباشد                 

مشورت با یک روحانی، پزشک متخصص اطفال، پزشک خانواده، یا دیگر متخصصین سالمتی کمک               
ند به ارتباط و فهم موضوع       کتابهائی که حاوی شکلها و تصاویر گویا باشند نیز میتوا            . خوبی باشد 
 .کمک کند

 
همزمان . کودکان بسته به سن و سطح بلوغشان از سطوح مختلف کنجکاوی و درک برخوردارند             

بسیاری از کودکان   . با بزرگتر شدن کودکان، آنها اغلب جزئیات بیشتری را در مورد سکس می پرسند            
است که کلماتی که آنها        این مهم    . کلمات مخصوص خودشان را برای قسمتهای بدن دارند            
 ساله ممکن با این پاسخ       5یک بچه   . می شناسند و راحت تر با آن صحبت میکنند را کشف کنیم           

ساده خوشحال شود که بچه ها از دانه ای بوجود می آیند که در یک محل خاص در درون مادر رشد                    
اعث میشود بچه شروع به     بابا کمک میکند که دانه اش با دانه مامان ترکیب شود و اینکار ب              . میکند

.  ساله ممکن است بخواهد بداند که چگونه دانه بابا به دانه مامان میرسد                8یک کودک   . رشد کند 
از آلت تناسلی او خارج میشود و با         ) یا اسپرم (اولیاء ممکن است اینگونه توضیح دهند که دانه بابا           

 ماه رشد   9م امن مامان بمدت      سپس بچه در رح   . در رحم او ترکیب میشود     ) یا تخم (دانه مامان   
 ساله حتی بیشتر از این      11یک کودک   . میکند تا اینکه به اندازه کافی برای متولد شدن قوی شود           

میخواهد بداند و والدین میتوانند با صحبت در مورد اینکه زن و مرد چگونه عاشق یکدیگر میشوند و                  
 . کنندسپس ممکن است تصمیم بگیرند سکس داشنه باشند، به او کمک



. اینکه در مورد مسئولیتها و پیامدهای فعالیت جنسی بحث شود بسیار حائز اهمیت است                    
حاملگی، امراض مسری جنسی، و احساسات در مورد سکس موضوعات مهمی می باشند که باید                   

گفتگو با کودکانتان میتواند به آنها کمک کند تصمیماتی مناسب بگیرند،              . مورد بحث قرار گیرند    
کمک به  . ه احساس کنند برای انجام کاری که آمادگی اش را ندارند تحت فشار هستند                بدون آنک 

کودکان برای درک این موضوع که اینها تصمیماتی هستند که نیاز به بلوغ و مسئولیت پذیری دارد،                 
 .شانس اینکه انتخاب درستی داشته باشند را افزایش خواهد داد

 
آنها برای مواجهه با . س در دیدارها و روابط صحبت کنند      نوجوانان قادرند در مورد معاشقه و سک      

توانائی احساسات جنسی شان، سردرگمی ناشی از قدرت جنسی شان، و رفتار جنسی در یک رابطه                
مسائل مربوط به استمناء، قاعدگی، پیشگیری از حاملگی، حاملگی، و امراض              . نیاز به کمک دارند   

رخی از نوجوانان در مورد ارزشهای خانوادگی، مذهبی یا          ب. مسری جنسی بیشتر مد نظر قرار دارند       
وجود یک ارتباط باز و اطالعات دقیق از جانب والدین           . فرهنگی دچار کشمکش و منازعه میگردند      

این شانس را افزایش میدهد که نوجوانان سکس را به تعویق بیندازند و زمانی هم که مبادرت به آن                    
 .لد استفاده کنندنمودند از روشهای مناسب کنترل تو

 :در گفتگو با کودک یا نوجوانتان، بهتر است که
 

 .کودکتان را به صحبت کردن و پرسیدن سؤاالت تشویق کنید -
 .فضا را برای بحث آرام و غیر آشفته نگهدارید -
 .از کلماتی استفاده کنید که قابل فهم و راحت باشند -
 .سعی کنید سطح سواد و درک و فهم کودکتان را مشخص کنید -
 .احساس شوخ طبعی خود را حفظ کنید و از صحبت در مورد ناراحتی های خود نهراسید -
در مورد ارتباط سکس با عشق، رابطه نامشروع جنسی، مواظبت و احترام نسبت به خود و                   -

 .والدین صحبت کنید
 .در بیان ارزشها و نگرانی های خود رُک باشید -
 . ها را تشریح کنیداهمیت مسئولیت پذیری در انتخاب و تصمیم گیری -
 .به کودکتان کمک کنید مزایا و پیامد های انتخابهای مختلف را مورد مالحظه قرار دهد -

 
با توسعه ارتباطات باز، صادقانه و مستمر درباره مسئولیت پذیری، سکس، و انتخاب، والدین                  

 .میتوانند به بچه های خود کمک کنند سکس را بروشی سالم و مطمئن بیاموزند
 
 
 
شما میتوانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود را توسط ایمیل             : ادداشت مترجم ی(

 )با تشکر.   باشد که مقاالتی مفیدتر ارائه گردد. باالی مقاله با اینجانب در میان بگذارید



 (Kegel exercises)    تمرینات کیگل 
 )هم برای مردان و هم برای زنان(    
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نه میتوانند سریعا انزال سؤالی که اکثر مردهای دنیا به دنبال جواب آن هستند این است که چگو          
 بسیار خوب آنقدرها هم ساده نیست، اما         –جواب این سؤال ساده است       . خود را به تعویق بیندازند    

به تنها چیزی که نیاز دارید      . راهی وجود دارد که خیلی از شماها می توانید به خودتان کمک کنید            
 .هم آنها را انجام دهیدکمی تمرین است که میتوانید در حین کار یا تماشای تلویزیون 

 
 

  کدام است؟PCآیا میدانید ماهیچه 
 در بدن خود هستند که برای         PC (pubococcygeus)هم مردان و هم زنان دارای ماهیچه           

اما باور کنید این تمام کاری نیست که این ماهیچه انجام              . سالمت لگن خاصره ضروری می باشد     
رین حالت حفظ کنید تا راندمان سکسی خود را ارتقاء            شما ناچارید این ماهیچه را در بهت       . میدهد
 .دهید

. دفعه بعد که در دستشوئی مشغول ادرار کردن هستید، سعی کنید جریان ادرار را متوقف کنید                
 .میتوانید؟ اگر نه، پس الزم است هر چه زودتر شروع به تمرین کنید

 را جمع کنید و      PCد ماهیچه   تست دیگر؛ وقتی تحریک شده اید و راست کرده اید، آیا میتوانی           
کاری کنید که آلت شما در واقع بجهد؟ اگر نه، من فکر میکنم موضوع این دفعه خیلی بدرد شما                      

 .بخورد
 
 

 این ماهیچه چه کارهائی میتواند انجام دهد
تمرین دادن این ماهیچه بطور منظم مدت زمان معاشقه و آمیزش شما را افزایش داده و لذت                   

 سالمی دارند میتوانند یک حوله      PCبعضی ها میگویند که مردانی که ماهیچه       . ی کندشما را زیادتر م   
شما هم میتوانید از یک دستمال       . روی آلت راست شده شان قرار دهند و آنرا باال و پایین ببرند               

 .دستی یا دستمال گردن استفاده کنید
 PCماهیچه  .  میشود هر چقدر که بیشتر کار کنید عضله شما بهتر عمل کرده و مستحکم تر                

اما مثل هر کار     . میتواند به شما کمک کند تا راست کردن و ارگاسم خود را بهتر کنترل کنید                   
 .دیگری احتیاج به نظم و ترتیب در این کار هم هست



 تعیین محل ماهیچه
همانطور که گفته شد، توقف جریان ادرار در بین راه، میتواند به شما کمک کند که بفهمید چه                   

سعی کنید ادرار کردن خود را تا سه بار متوقف کنید تا                .  استفاده می کنید  PCاز ماهیچه   موقع  
 .مطمئن شوید که متوجه مکان این ماهیچه شده اید

عالوه بر این، اگر چه این روش خیلی عملی بنظر نمی رسد، اگر یک انگشت خود را در مقعدتان                   
دین ترتیب شما متوجه انجام این کار خواهید         را منقبض کنید، ب    PCفرو کنید و سعی کنید ماهیچه       
همیشه سعی کنید که     . مقعدتان را احساس خواهد کرد      ) فشار(شد، زیرا انگشت شما انقباض        

 شما  PCفراموش نکنید که هر چه      . را آزاد نگهدارید  ) مثل ران، پشت و شکم    (ماهیچه های دیگرتان   
 .پس بیائید تمرینات را شروع کنیم. قویتر باشد، سکس لذت بخش تری را تجربه خواهید کرد

آن دسته ای را انتخاب    . مجموعه های مختلفی از تمریناتی که می  توانید انجام دهید وجود دارد           
به زنتان هم بگوئید آنها را انجام       . کنید که برای شما مناسب تر است و بطور منظم انجامش می دهید          

همیشه بخاطر داشته باشید که باید       . و نیز دارد  دهد؛ زیرا همان مزایائی که برای شما دارد برای ا           
 ).از حرکتهای آنی پرهیز کنید. (بقیه ماهیچه هایتان را راحت نگهدارید

 
 

 :1تمرین 
 ثانیه وقفه   10 یعنی – ثانیه ای منقبض و آزاد کنید       10 خود را با تناوب      PCبه سرعت ماهیچه    

 .انجام دهید ثانیه ای 30همین عمل را با وقفه های . در نظر بگیرید
 . بار پشت سر هم10.  را منقبض و آزاد کنیدPC ثانیه ای بین آنها، 5 ثانیه با وقفه های 5برای 

 . بار پشت سر هم3 – ثانیه آزاد کنید 30 ثانیه سفت کنید و برای 30 را برای PCماهیچه 
 .دهیددر طول روز اینکار را مرتب انجام . دوباره به مرحله اول برگردید و تکرار کنید

 
 

 :2تمرین 
 . بار اینکار را تکرار کنید10.  بار ماهیچه خود را سفت کنید، سپس آزاد کنید5

 . بار تکرار کنید3.  بار سریع ماهیچه را منقبض و آزاد کنید10
 . بار تکرار کنید3.  بار شل و سفت کردن ماهیچه را در فاصله های زمانی بلند و کوتاه انجام دهید10

 ثانیه  120سعی کنید زمان خود را به        .  سفت کنید و تا جائی که می توانید نگهدارید         ماهیچه تان را 
 ). دقیقه است2نترسید، این فقط (برسانید 

 
 

 :3تمرین 
با یک  . بطور کامل ماهیچه را جمع و سپس آزاد کنید و این کار را بارها و بارها انجام دهید                      

 .یش دهید تا افزا100 تائی شروع کنید و کم کم تا 30دست 



 است که   PCالبته مطمئن شوید که این فقط         (تا جائی که میتوانید ماهیچه را جمع کنید            
اینکار را  .  ثانیه به آن استراحت بدهید     30 ثانیه نگهدارید، و سپس برای     20برای  ). منقبض می کنید 

 . بار تکرار کنید5
 
 

 :4تمرین 
قیقه در روز شروع کنید و بطور منظم         د 2ابتدا عمل منقبض و آزاد کردن ماهیچه را برای مدت           

 بار در هر    200سرانجام باید به رکورد حداقل       .  بار در روز افزایش دهید      3 دقیقه و حداقل      20تا  
 .جلسه دست پیدا کنید

 
 

 در هر زمان، در هر کجا
به یاد داشته باشید که چون شما در هر زمان و در هر کجا می توانید این تمرینات را انجام                         

هیچ کس نمیتواند بفهمد که شما       . قطعا هیچ بهانه ای برای کنار گذاشتن تمرینات ندارید         دهید،  
دارید ماهیچه تان را جمع می کنید، مگر اینکه شما مثل آدمهای ساده لوح در حین انجام آن لبخند                  

 .بزنید
 سفت  از آنجائیکه این ماهیچه سریعا التیام می یابد، شما بزودی متوجه خواهید شد که با آلت                 

 .شده تری از خواب بیدار میشوید و اینکه احساس سکس شما افزایش می یابد
. من شخصا پیشنهاد می کنم که در یک روز مشخص برای تمام عمر تمرینات خود را کامل کنید                

توانائی های سکسی شما و کنترلتان شدیدا بهبود یافته و متوجه خواهید شد که             . به من اعتماد کنید   
. عالوه بر این میزان جهش آب منی شما خیلی زیاد میشود             .  و سفت تر می گردد    آلتتان محکمتر 

این نیاز به زمان دارد و مثل       . یادتان باشد که آثار این تمرینات در سری اول انجام آن بروز نمی کند             
 .هر ماهیچه ای که شروع به تقویت آن می کنید نیاز به تمرین منظم دارد

 
 ببریداز تکنیکهای جدید سکس لذت 

وقتی که شروع به انجام تمرینات خود کردید و توانستید تفاوتها را احساس کنید، دفعه بعد که                  
بجای اینکه مثل همیشه    . با زنتان آمیزش دارید، بدون حرکت آلت خود را درون واژن او نگهدارید              

 . را جمع و آزاد کنیدPCخود را عقب و جلو ببرید، اینبار فقط ماهیچه 
مریناتش را خوب انجام داده باشد، هر دوی شما میتوانید این عمل را متقابال روی                 اگر او هم ت    

یکدیگر انجام دهید و ضمن اینکه شما احساس می کنید واژن زنتان آلت شما را در آغوش می گیرد،                  
 ضربه می زنید و باور کنید هر دوی شما از لذتی               Gاو هم احساس می کند شما دارید به مرکز            

 ). در سایت مراجعه کنیدG-spotبه مقاله . (رخوردار خواهید شدبی اندازه ب
 
 .)برای بیان سؤاالت و نظرات خود میتوانید از طریق ایمیل باالی مقاله تماس بگیرید(



 
 

هنر بوسيدن 
 

 David Strovney نوشته
 AskMen از سري مقاالت سايت

 (E-mail: www.majidarticle@yahoo.com) ترجمه و تنظيم از مجيد
 
 

تقريبا تمامي افراد اولين باري آه بوسيده شــدند را بخـاطر ميآورنـد. ايـن تجربـهاي بـي نظـير 
است و آم و بيش به جنگ زبانها شبيه است (بوسيدن از نوع فرانسوي). اما گذشـته از اينـها، 

ما فقط ياد گرفتهايم آه بوسيدن عملي است آامال خصوصي و هوس آلود. 
از آنجائيكه لبهاي زن عضو تحريك آننده شماره يك او بشمار ميرود، اين مهم است آه مردان 
ــه اگـر شـما بعنـوان يـك  احساسي ماندگار و محرك براي زنان بجاي بگذارند. فراموش نكنيد آ
ــران وي را ببوسـيد، احتمـال دارد آـه در آينـدهاي نزديـك بتوانيـد  مرد بگونهاي متفاوت از ديگ

قسمت ديگري را نيز ببوسيد … 
مهارت در بوسيدن تنها شـامل دانسـتن چگونگـي عملكـرد زبانتـان داخـل دهـان يـك زن بـدون 
صدمه زدن به لوزههايش نيست. بلكه، شامل آل دهان، لبها، زبـان، دندانـها، و بقيـه قسـمتهاي 

بدن نيز ميشود. 
 
 

يك دستتان را در اختيار خانم قرار دهيد 
 

موقعيت قرار گرفتن دستهايتان روي بـدن او در هنگـام بوسـيدنش بسـيار حـائز اهميـت اسـت. 
محكم اما به نرمي صورتش را بگيريد ضمن اينكه زبانتان را داخل دهـانش ميـبريد و لبـهايش 

را ميمكيد، اين آار قطعا برايش بسيار لذت آور خواهد بود. 
بعالوه، به عقب آشيدن موهايش از پشت سر يا فشار دادن قسـمتي از بدنـش آـه زيـر پسـتانها 

قرار دارد (گوشت روي دندهها) ميتواند براي بعضيها آزار دهنده باشد. 
 
 

حرآات زبان 
 

ــهاي معاشـقه شـما بـا هـم باشـد،  چنـد  از آنجائيكه شايد بوسيدن شريكتان يكي از مهمترين بخش
روش وجود دارد آه مطمئن شويد زنتان چگونه دوست دارد بوسيده شود. 



ــها رفتـار شـود عمـل ميكننـد، بـه شـيوهاي آـه او  چون مردم اغلب آنگونه آه دوست دارند با آن
براي بوسيدن شما بكار ميبرد دقت آنيد آه شايد اين همان شيوهاي اســت آـه دوسـت دارد شـما 
او را ببوسيد. آيا او لبهاي شما را گاز ميگيرد يا سعي ميكند به آرامي تمام آب روي زبان شما 

را بمكد؟ خوب هيچ چيز در دنيا مثل مقابله بمثل زيبا نيست! 
 
 

فوت و فن معامله 
 

ــا بـدون  دوست داشتيد او چگونه شما را ميبوسيد؟ آيا او خيلي سريع ميبوسد، يا خيلي يواش، ي
زبان، با مكث؟ اول از همه به او نگوئيد آه چه چيزي را دوســت نداريـد، در عـوض آنچـه را 

آه دوست داريد بيان آنيد. بدين ترتيب اصال احساساتش را جريحهدار نخواهيد آرد. 
 
 

دهانش را آنترل آنيد 
 

ــد شـما را  دفعه بعد آه او را ميبوسيد، صورتش را با دستانتان بگيريد و آنگونه آه دوست داري
ــار داريـد او را بـه هيجـان  ببوسند او را ببوسيد. اگر اين واقعيت آه شما آنترل وي را در اختي

نياورد، اين زبان شهوتناك شماست آه نقش اصلي را بايد بازي آند. 
 
 

آمي بازي آنيد 
 

ــد و سـپس فـرض آنيـد آـه نقشـهايتان  به او بگوئيد آه بوسيدنش شما را بسيار هيجان زده ميكن
عوض شده و از او بخواهيد تا همان طوري آه او را بوسيديد شـما را ببوسـد چـون ميخواهيـد 

بدانيد چه احساسي دارد. او بسيار خوشحال خواهد شد آه به خواهش شما پاسخ دهد. 
 
 

طولش بدهيد 
 

تقريبا چيزي در دنيا بپاي بوسههائي طوالني، آرام، آبدار، و اغواآننده نميرسد. زن شما قطعـا 
ــدار و طوالنـي احسـاس خواهـد آـرد.  عالقه شما به خودش را از طريق همين لحظات بوسه آب

پس محكم و عميق ببوسيدش. 
آموختن چند نكته ساده ميتواند دربرخي حرآات مهم زبان بشما بسيار آمك آند. 

 
ــه دوسـت داريـد مشـغول بوسـيدن آنيـد بـهتر اسـت  حاال آه پي برديد چگونه او را همانطور آ

سراغ روشهاي تجربي برويم آه او را براي هميشه بياد شما و دوستدارتان نگهميدارد. 
 
 

زبانش را بمكيد 
 

با دهانتان به نرمي زبانش را مك بزنيد. اگر دوست داريد، به همان روشي آه چــوچولـهاش را 
ميمكيد اينكار را انجام دهيد. او آامال بسرعت تحريـك ميشـود و شـايد پـس از آن شـما بتوانيـد 

بگذاريد انگشتتان را بمكد بطوريكه مطابق دلخواهش برگردد. 



لبانش را با زبانتان بليسيد 
 

خالقيت بخرج داده و لبهاي باال و پائينش را به شيوهاي آرام و با احساس ليس بزنيد. 
ــافي آنـها را لـيز آرديـد، لبـهايتان را دور لبـهايش قـرار دهيـد و  وقتي آه با بزاقتان به اندازه آ

بگذاريد بزاقتان دهان هردويتان را خيس آند. 
 
 

لبهايش را بمكيد 
 

اگر ليسيدن لبهايش برايتان آافي نبود و بيشتر خواستيد، شروع به مك زدن لبهايش آنيد  … 
هر لب را جداگانه بمكيد، آسي دوست ندارد دهانش را به لوله جارو برقي بچسباند. 

هنگام مكيدن لبها مراقب باشيد؛ خيلي خشونت بخرج ندهيد ، من تا بحال زني را نديـدم آـه از 
اين بابت ممنون باشد. 

 
 
 

سراغ جاهاي ديگر هم برويد 
 

خجالتي نباشيد، شما محدود بـه بوسـيدن فقـط لبـهايش نيسـتيد  … تمـام صـورت و بـدن قلمـرو 
تـاخت و تـاز شماسـت. چـرا بوسـه فرانسـوي را در مـورد چانـه، گـردن، و پسـتانهايش بكـــار 

نميبريد؟ يا ميتوانيد چشمانش، قسمت زير گوشهايش يا مچهايش را ببوسيد. 
از نتايجي آه بر اثر خالقيت عايدتان ميشود شگفت زده خواهيد شد. آن چــيزي آـه واقعـا نيـاز 
ــد،  داريد تمايل پرداختن به همه چيز است. اگر تا بحال در مورد تكنيكهاي بوسيدن فكر نكردهاي

حاال اصول حرفهاي بوسيدن را ميدانيد. 
از طرف ديگر، اگر، وقتي آه يك زن را ميبوسيد و سـپس عقـب ميكشـيد، چشـمهايش تـا چنـد 
ــن شـانس را  لحظه بسته باقي ماند، معموال به اين معناست آه از اين بوسه لذت برده است و اي

داريد آه در صورت تمايل بعدها اغوايش آنيد. 
 

تا دفعه بعد، يادتان باشد آه همـه چـيز بـا يـك بوسـه شـروع ميشـود، و هميـن بوسـه اسـت آـه 
شكست يا موفقيت را تعيين ميكند. 



 
 

 از دوست داشتن تا عشق
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همان دختری که قلب شما را به تاپ تاپ              !  پس باالخره دختر رؤیاهایتان را پیدا کردید          
می اندازد؛ همان دختری که می خواهید با او ازدواج کنید تا همسرتان باشد؛ همان دختری که تمام                 

 .عمر منتظرش بودید
 

البته از شما بدش نمی آید     .  که وجود دارد این است که شما مرد رؤیاهای او نیستید          تنها مشکلی   
.  باشد عاشقانهو حتی دوست دارد گهگاه لحظاتی را با شما بگذراند، اما نمی خواهد رابطه اش با شما                

 . شما باشد و نه چیز دیگردوستاو میخواهد فقط 
 .می دانم! درد بزرگی است

 
عموالً برای آقایان پیش می آید این است که چگونه یک رابطه دوستانه را              یکی از معضالتی که م    

 آنها باشد به     دوستچگونه این دختری را که فقط می خواهد          .  به رابطه ای عاشقانه تبدیل کنند     
چگونه او را شیفته خود سازند و حتی احساس شهوت او را نسبت به خود               .   خود تبدیل کنند   عاشق

 .برانگیزند
 

ب، من قوانین آنرا بشما خواهم گفت، اما مطمئن باشید تکنیک، روش یا راز منحصر                 بسیار خو 
در حقیقت شما باید مجموعه ای از صدها نکته را رعایت کنید؛             .  بفردی در این زمینه وجود ندارد      

 شخصیتآنچه که انجام می دهید، آنچه که می گوئید، آنچه که فکر می کنید، و خالصه آنچه که                    
در واقع این شخصیت شماست که در یک دختر انگیزه الزم را برای دوست               .  ل می دهد شما را تشکی  

 .داشتن، عشق ورزیدن، و حتی تنفر نسبت به شما ایجاد می کند
 



او هیچ  .   را می خواهد  بسته کامل او  .  یادتان باشد، دختر رؤیاهای شما آدم سبک مغزی نیست         
اما همین  .  اینترنت بکار می برید را نخواهد خورد      وقت گول خدعه ها و نیرنگهائی که شما مثالً در            

 .دختر باهوش ناخودآگاه در دامهائی می افتد که در شخصیت منحصر بفرد شما نهادینه شده است
 

 و  – را متوجه شدید، قطعاً نکاتی وجود دارد که انجام دادن آنها                بسته کامل حاال که معنی    
عمل به این نکات،     .  از این وضعیت خارج شوید      می تواند بشما کمک کند تا         –تمرکز روی آنها     

احتمال پاسخهای احساسی مطلوب یک دختر را نسبت به شما افزایش خواهد داد که شامل افزایش                
در اینجا می خواهم یک اصل روانشناسی را          . می گردد عشقدوست داشتن، عالقه و حتی شاید         

 .RFیا بطور خالصه [Response Facilitation] تشدید واکنش  : برایتان توضیح بدهم به نام
 

RF              در اینجا هدف   .   فرآیندی است که طی آن واکنش فرد تحت شرایط خاص تقویت می گردد
به عبارت دیگر، می خواهیم    .   برای تقویت واکنشهای احساسی استفاده کنیم       RFما این است که از      

و آن دختری   .   داشته باشد  شما را دوست  واقعاً  کاری کنیم تا دختری که بنوعی بشما عالقه دارد،           
 . خود، بنگردمعشوق خود می داند، به شما بعنوان چیزی باالتر از آن، شاید دوستکه شما را فقط 

 
یعنی می تواند کاری کند    .   می تواند در جهتهای نامطلوبی نیز عمل کند        RFاما یادتان باشد که     

 دختری که از دست شما عصبانی        از شما متنفر شود؛   واقعاً  که یک دختر که شما را دوست ندارد،          
.  از شما بترسد   واقعاًنسبت بشما خشمگین شود؛ یا دختری که کمی از شما می ترسد،             واقعاً  است،  

 .پس حواستان جمع باشد. بعبارت دیگر، واکنشهای احساسی او نسبت به شما تشدید گردد
 

اما قبل از اینکه    .   واکنشهای احساسی را تشدید کرد      RFحال ببینیم چگونه می شود از طریق        
 . بحث کنیماحساساتوارد این بحث شویم، اجازه بدهید مختصری در مورد خود 

 
آنچه که در موردش فکر      (یک بخش آگاهانه    :  اصوالً احساسات از دو بخش تشکیل شده است         

بخش آگاهانه یا فکری، تحریکی را      ).  آنچه که احساس می کنید   (و یک بخش فیزیولوژیکی     )  می کنید
در حالیکه بخش فیزیولوژیکی یا احساسی، شدت تحریک را          ...  ساس می کنید تعیین می کند   که اح 

 . مشخص می کند
 

مثالً اگر شما از دست کسی عصبانی باشید، انواع افکار خشمگینانه نسبت به آن فرد در ذهن                    
همچنین واکنشهای بدنی    !).  میکشمش!  نامرد!  عجب آدم احمقی است    (شما رژه خواهد رفت،       

افزایش نرخ ضربان   (صی از شما صادر می گردد که نشاندهنده نارضایتی بیش از حد شماست               مشخ
و هر چه این جنبه های      ).  قلب، افزایش فشار خون، عرق کردن، جریان آدرنالین در رگها، و غیره              

 . عصبانیت شما بیشتر خواهد بوداحساسفیزیولوژیکی شدیدتر باشد، 
 



نیم شما دختر رؤیاهایتان را دیده اید، و چنین افکاری از            اما در مورد عشق چطور؟ فرض می ک       
فکر کنم  .  خدای من، چه دختر خوشگلی است؛ افسونگر، ملیح و شوخ طبع             ”:  ذهن شما می گذرد  

در ضمن بدن شما بطور خودکار در حضور او یا حتی وقتی به او فکر می کنید                      “  !عاشقش شدم 
نرخ ضربان قلب، افزایش فشار خون، عرق کردن،          مانند افزایش   (واکنشهائی از خود نشان میدهد       
و هر چه که این واکنشهای بدنی قویتر باشند، شما بیشتر                ).  جریان آدرنالین در رگها، و غیره       

 .و چه احساس شگفت انگیزی است این عشق. خواهید کردعاشق بودن احساس 
 

پی بردید؟ درست   )  عصبانیت و عشق  (به یک نکته جالب توجه در مورد دو احساس فوق           ...  خوب 
تفاوت بین عصبانی بودن و حالت شیدائی       .  بخشهای فیزیولوژیکی کامالً مشابه یکدیگر هستند     ...  است

شما .  احساسی می باشد تا بخش فیزیولوژیکی یا       فکرییا عشق، بیشتر مربوط به بخش آگاهانه یا          
ما بدن شما در هر دو       ، ا افکار عاشقانه  داشتید و در حالت دوم        افکار خشمگینانه در حالت اول    

حالت یک واکنش مشابه داشته است و هر چه که بدن شما واکنش شدیدتری از خود نشان دهد،                     
حتما بارها این جمله را شنیده اید که مرز بین         .  ( شما بیشتر خواهد بود    عشق یا   عصبانیتاحساس  

 ).عشق و تنفر از مو باریک تر است
 

اما برای منظور   .  اینطور نیست .   یکسان هستند  کامالًنی  البته نمی خواهم بگویم که واکنشهای بد     
 .ما، این واکنشها آنقدر مشابه هستند که می توانیم فرض کنیم که یکسانند

 
برای تشدید  )  بدنی( این است که ما بتوانیم از تحریکهای فیزیولوژیکی               کلید کار بنابراین  

ی احساسات در مورد دو احساس       یادتان باشد که بخش تحریک     .  واکنشهای احساسی استفاده کنیم   
 احساسی که تجربه میگردد را       شدتمتفاوت کامالً مشابه یکدیگر است، و میزان تحریک موجود،            

دختر بنابراین، از این ویژگی می توانید برای ایجاد موقعیتهائی که در آن                    .  مشخص می کند 
 .د واکنشهای احساسی مطلوب را از خود بروز دهد، استفاده کنیرؤیاهایتان

 
 به یک موقعیت، دختری که دوستتان       اضافیخالصه اینکه، شما می توانید با افزودن تحریکهای        

دوستتان واقعاً  را به دختری تبدیل کنید که       )  یعنی واکنشهای بدنی مالیمی نسبت بشما دارد      (دارد  
این تحریکهای اضافی با تحریکهای موجود جمع شده و در کل شدت واکنشهای                   .  داشته باشد 

 .ساسی او را نسبت بشما افزایش خواهد داداح
 

چند سال پیش دو تا از دوستان من که آنها را            .  بد نیست یک نمونه واقعی را برایتان نقل کنم         
امیر و پریسا می نامیم، تصمیم گرفتند که خوش هیکل شوند و بهمین خاطر با هم سراغ ورزش                      

... در آن موقع این دو نفر کامالً ضد هم بودند          .  ژیمناستیک رفتند و تقریباً هر روز تمرین می کردند        
 ...بطوریکه امکان نداشت حتی فکر کنید روزی با هم کنار بیایند

 



این دو  .  من این وضعیت را با عالقه زیادی زیر نظر گرفتم تا ببینم آیا چیزی تغییر می کند یا نه                  
ها محیط مناسبی را برای به وقوع       تحریکهای بدنی ناشی از کارکرد آن     .  نفر هر روز با هم کار می کردند      

 . شکوفه زدعاشقانهو باالخره یک رابطه ...  ایجاد کردRFپیوستن 
 

در حقیقت  .  اما چیزی به آنها نگفتم    .  بله، من تا حدود زیادی می دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد          
دانم من می خواستم ب  .  RF  قدرتاین قضیه در ذهن من یک آزمایش مهیج بود و تست جالبی از                

  می تواند دو نفر را که کامالً متقابل هستند، به یکدیگر نزدیک کند؟RFآیا واقعاً 
 

در .  بسیار خوب، حاال دیگر شما هم میتوانید حدس بزنید که چه اتفاقی برای امیر و پریسا افتاد                 
بله، .  عرض چند هفته آنچنان عاشق یکدیگر شدند که به اصطالح برای هم مریض می شدند                     

ی بدنی ناشی از کار، در تشدید واکنشهای احساسی آنها چنان قدرتمند عمل کرد که حتی                 تحریکها
ضمناً این دختر و پسر داستان ما از نظر قیافه خیلی            .  (این دو آدم متضاد را به یکدیگر نزدیک کرد         

 .)معمولی بودند
 

وند چه اتفاقی   از این دست اتفاقها همیشه روی میدهد، اگر چه اغلب مردم واقعاً متوجه نمی ش               
 :مثالً. دارد می افتد

 
اساساً آنها  .  زن و مردی را در نظر بگیرید که در مجامع عمومی نسبت به هم رفتار سکسی دارند                

هیجان ناشی از انجام چنین اعمالی در جمع و ترس ناشی از دستگیر شدن را جمع کرده و از این                       
 احساسشان نسبت به یکدیگر استفاده      تحریک اضافی برای انرژی بخشیدن به زندگی سکسی خود و         

 .می کنند
 

اما ...  یا زوجی که مرتباً با یکدیگر جر و بحث می کنند و حتی درگیریهای فیزیکی پیدا می کنند                
آنها اصوالً از تحریکهای عصبی شان      ...  معموالً شب را با یک سکس داغ و احساساتی ختم می کنند            

 . می کنندبرای تغذیه احساس و شهوت یکدیگر استفاده
 

یا اینکه تا حاال توجه کرده اید که فیلمهائی که با دیگران نگاه می کنید سرگرم کننده تر از                       
در حقیقت حضور دیگران تحریک کننده است،       .  فیلمهائی هستند که به تنهائی پای آنها می نشینید       

 .و این تحریک اضافی به شما کمک می کند تا واکنشهای شما به فیلم قوی تر باشد
 

 یا حداقل اینکه بیشتر       -اما چگونه از تحریکهای فیزیولوژیکی برای عاشق کردن یک دختر             
درگیریها، جنگیدن ها، ترس، و دیگر منابع تحریک منفی به          ( استفاده کنید؟    -دوستتان داشته باشد  

بهتر آن است که تحریکهائی که استفاه می کنید لذت بخش، یا حداقل              .  هیچ وجه توصیه نمیشود    
 .)ثر باشندبی ا

 



 .کافیست کارهای لذت بخش و در عین حال تحریک کننده با هم انجام دهید: پاسخ این است
 

 انجام دهید تا به     دختر رؤیاهایتان بی نهایت کارهای تحریک کننده وجود دارد که می توانید با          
 شماو ضمناً واکنشهای احساسی     (تشدید واکنشهای احساسی او نسبت به شما کمک کرده باشید             

 تفریحاغلب این کارها همان چیزهائی هستند که آنها را بعنوان              ).  نسبت به او نیز تقویت گردد      
 دقیقاً چیست و چگونه باید آن را انجام داد و              تفریححاال خیلی از مردم نمی دانند       .  می شناسیم

رین معموالً وقتی که سعی می کنند تصمیم بگیرند در یک مالقات چگونه رفتار کنند، این آخ                     
عالوه بر این، فکر می کنند که یک قرار مالقات باید حتماً            .  موضوعی است که از ذهن آنها می گذرد       

 !یعنی اشتباه محض. خیلی خشک و جدی باشد و باید در صدد شناخت یکدیگر باشند
 

شما فقط باید   .   و تحریک منجر به عشق و احساس می گردد        تفریححاال دیگر شما می دانید که      
خود کمک بگیرید و روشهای مبتکرانه ای را برای ایجاد تحریک اضافی مورد نیاز خود بکار                از تخیل   

 .ببرید
 

یک چرخ و فلک    .  مثالً در یک پارک تفریحی شوخیها و سرگرمیهای زیادی در اختیار شماست            
چه .  چه مالقات بی نظیری  ........  نفس گیر، خیس شدن با سرسره آبی، سوار شدن به کشتی وحشت و            

 .قات تحریک کننده ایمال
 

تماشای فیلم  .  بجای صرف شام و تماشای فیلم، چرا صرف شام و رقصیدن را امتحان نمی کنید               
اما رقص  .  هیچ کاری نمی کند جز اینکه برای دو ساعت تمام ذهن شما را از یکدیگر خالی می کند                  

 .هم سرگرم کننده است و هم تحریک کننده
 

رزشی انجام می دهید، نه تنها تحریکهای بدنی شما را برای او             یا اینکه وقتی با هم تمرینات و       
ورزشهای زیادی وجود   .  جذاب تر خواهد کرد، بلکه منجر به خوش هیکل تر شدن شما نیز می گردد             

حتی .  کوه نوردی، دوچرخه سواری، تنیس، و غیره        .  دارد که می توانید با هم مشغول آن شوید           
اگر موتور سیکلت داشته باشید     .  ه واقعاً هیجان انگیز است    تماشای کنسرت یا یک رویداد ورزشی ک      

تمام اینها در عین سرگرم کنندگی، تحریک کننده هستند و کمک            .  می توانید او را هم سوار کنید       
 .میکنند تا واکنشهای احساسی یک دختر نسبت بشما تقویت گردد

 
از تخیل خود کمک    .   بود  اینها فقط چند مورد از صدها روش موجود برای ارتقای سطح تحریک           

بگیرید و همیشه پیشنهادهای او را که منجر به افزایش تحریک می شود بشنوید، بعد هم بگوئید،                    
 “.باید خیلی با مزه باشد”

------------------------------------------------------------------------------- 
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خیلی از ما از یک سکس عالی محروم هستیم، نه فقط بدین خاطر که نمیدانیم چگونه به                        
که چه چیزی دکمه های لذت ما را فشار میدهد، بلکه بدین خاطر که همیشه                شریک خود بگوییم    

شاید به همین دلیل است که یک مطالعه جدید نشان می دهد           . مطمئن نیستیم این دکمه ها کدامند    
 درصد توانائی رسیدن به ارگاسم را        26 درصد از زنان جوان مشکل تحریک شدن دارند و              20که  

 .ندارند
 

مطمئن ”: میگوید“ راهنمای کامل برای سکس خارق العاده     ” مؤلف کتاب     Sari Lockerخانم  
. باشید، همه ما دوست داریم آقایان خودشان بدانند چگونه ما را لمس کنند، بلیسند، و نوازش کنند                 

اما نمیتوانید انتظار   . در این صورت مجبور نخواهیم بود تحریک شدن خود را به آنها توضیح دهیم               
شما ناچارید بر ناشی گری خود غلبه       . ی با تجربه ترین مردها ذهن شما را بخوانند        داشته باشید حت  

 “.کنید، از سکس الی پتوی خود دست بردارید، و به او نشان دهید که چگونه شما را ارضا کند
 

به همین خاطر ما با متخصصین و مردان و زنان حقیقی مشورت کرده ایم تا راهنمای کامل                     
با خواندن این راهنما به ترفند هائی پی می برید که کیفیت سکس شما             . ئه کنیم سکس را به شما ارا    

را از حالت نه خوب و نه بد درآورده و ارتقاء می دهد، راههای سکسی که شما میتوانید او را به                           
 .خواسته های خود راهنمائی کنید

 
 

 حالتی که شما را به لرزش وامی دارد
 

دکتر . مردان و زنان راههای مختلفی برای گرم شدن دارند         :  نیداز هیجانات قبل از سکس پرهیز ک      
Laura Berman             متخصص کلینیک سالمت سکسی زنان در مرکز پزشکی دانشگاه بُستُن می گوید  :

 و معموال نیاز دارند     – پشت پاها، گردن، و پشت گوشها        –زنان از نواحی تحریک کنندۀ خود آگاهند        
 .انند برای عمل جنسی به اندازه کافی آماده شوندکه این نواحی تحریک شود تا بتو



 آنها اغلب   –از طرف دیگر مردان بیشتر روی تحریک از طریق آلت جنسی تمرکز می کنند                   
 “.نمیدانند که شریکشان به چه میزان نوازش قبل از آمیزش نیاز دارد و تنها به دخول می پردازند

 
ای ضروری قبل از سکس اطمینان حاصل کنید؟        بنابراین چگونه می توانید از حصول این نوازشه      

چگونه ” مؤلف کتاب    Lou Pagetبرای شما انجام دهد؛ این توصیه       “ چرخشی”از او بخواهید نوازش     
برای استفاده از این ترفند زیرکانه، او باید به آرامی و             ”: است، او می گوید  “ یک عاشق خوب باشیم   

این . ردن، کف دستها، و دیگر نقاط حساس بدنتان بکشد        نرمی، دایره ها و موجهائی را روی بازوها، گ       
نوازش چرخشی، عصبهای زیر پوست شما را بیشتر از وقتی تحریک می کند که او فقط انگشتانش را                 

 “.در یک خط مستقیم باال و پایین می برد
 

 ساله و دوست پسرش از این تکنیک گرم کردن چرخشی استفاده              Caitlin Barnes  ،25خانم  
پس از آزمایش کردن انواع سرعتها و       ”: او میگوید .  تا برای شبی آرام و پر از لذت مهیا شوند          میکنند

جهت ها، متوجه شدم که بیشترین تحریک وقتی اتفاق می افتد که دوست پسرم دایره هائی را روی                 
ای او همچنین حرکته  .  که به تدریج به نوک سینه ها نزدیک و نزدیک تر میشوند          –سینه هایم میکشد   

بعد از چند دقیقه از این لذت       . دوار بسیار ظریفی با یک نوک انگشت روی چوچوله ام انجام می دهد           
 “.فراوان، هر دوی ما برای مرحله بعدی سکس آماده هستیم

 
 

 سه نشانه ای که مرد باید از آنها صرفنظر کند
 

فرض کنید  . بدن زیبای یک زن می تواند مثل یک پازل گیج کننده باشد، حتی برای خودش                
 برای یک مرد چقدر سخت است که سعی میکند سکس را هدایت کند در حالیکه شما میدانید او                   

وقتی ما ”:  ساله، میگوید30، یک وکیل   Kelly Owensخانم  . شدیدا نیازمند کمک از جانب شماست     
 سینه هایم را   تازه روابطمان را شروع کرده بودیم، نامزد فعلی من به این نتیجه رسید که من از اینکه                

. میخورد خوشم نمی آید چون همیشه بعد از چند دقیقه که آنها را می خورد اصال تحریک نمیشدند                 
در نتیجۀ همین بد تعبیر کردن واکنش های من، او بوسیدن و فشار دادن سینه های مرا کنار                        

 تحریک  عاقبت، مجبور شدم به او بگویم که       .  همان کارهائی که من خیلی دوست داشتم        -گذاشت
 “.شدن یا نشدن آنها لزوما به این معنی نیست که این کار برای گرم کردن من بی فایده است

 
نوک سینه های شما تنها جای بدنتان نیست که می تواند با وجود تحریک                 ! خانمهای عزیز    

، مثال درست همان موقع که فکر می کنید آماده رسیدن به ارگاسم هستید           . شدنتان، برانگیخته نشود  
 اگرچه در   –چوچوله شما میتواند ناگهان تصمیم بگیرد که بازی قایم باشک دربیاورد و ناپدید شود                

 .حقیقت فقط کمی به زیر کالهک ظریفش عقب نشینی می کند که مسئله ای کامال طبیعی است
 
 



عادت داشتم که وقتی    ”:  ساله خاطر نشان میکند    26 ، دانشجوی حقوق و      Julia Crandallخانم  
او فکر میکرد که من میخواهم دیگر        . مزدم مشغول لیسیدن واژنم بود، خودم را منقبض می کردم         نا

. ادامه ندهد و بهمین دلیل به تحریک من پایان میداد، و من التماسش می کردم که ادامه بدهد                      
باالخره مجبور شدم که به او بگویم دلیل اینکه منقبض میشوم این است که دارم به اوج لذت                         

 .سم نه اینکه از آن خسته شدممی ر
 

آخرین واکنش فیزیکی که مرد شما باید با احتیاط تفسیرش کند میزان آب روان کننده ای است                
متخصصان می گویند که میزان خیسی شما لزوما نشان دهنده درجه            . که بدن شما تولید می کند     

اینکه بدنتان آماده باشد    آمادگی شما برای سکس نیست، و نیز حقیقت دارد که گاهی اوقات بدون                
بسیاری از مردانی   ”:  متخصص سکس توضیح می دهد     Bermanخانم دکتر   . این مایع تولید میشود   

که با آنها گفتگو کردم فکر می کنند که چون شریکشان خیس شده است، وقتش رسیده که به سراغ                  
 “.اصل کار بروند

 
فاهی و المسه ای شما را در نظر بگیرد و          آخر کالم اینکه به مردتان بگوئید که اول نشانه های ش          

 . بعد به واکنشهای بدنی توجه کند
 

 
 

 دو کاری که مرد باید همزمان انجام دهد
 

 دوست  (foreplay) ساله و طراح دکور، در مورد روش پیش آمیزش            Heidi Cohen   ، 25خانم  
 –ه تصادم میشد     حرکات پیش آمیزش پُل یا ناقص بود یا منجر ب            ”: پسرش، پُل، توضیح می دهد    

گاهی اوقات وقتی روی من می رفت به اوج لذت میرسیدم، بقیه وقتها فقط زبانش مرا بی حس                      
این خانم مشکل پیش آمیزش را بدین گونه حل کرد که مردش را تشویق کرد تا دو                       “ .می کرد

د  میتواند در جهت ایجا     Berman در اینجا گفته های دکتر        -حرکت را در یک زمان انجام دهد           
ترکیب دو  ”: او توضیح می دهد   . ارگاسم جادوئی مؤثر باشد چون سبب تحریک مرکب میشود             

 واقعا برای اکثر زنها حرکت لذت بخشی         – نرمی دهان بعالوه نوازش انگشتانش        –احساس مختلف   
 “.است

 
اما اگر فکر می کنید آنقدر اعتماد بنفس دارید که نوع معاشقه ای که دوست دارید را با صراحت                   

انگشت ”:  می باشد Pagetطلب کنید، از این استراتژی سکسی زیرکانه استفاده کنید که توصیه خانم             
سبابه مرد خود را داخل دهانتان گذاشته و به آرامی بمکید، دقیقا همان روشی را بکار ببرید که                       

ارم تو  بگوئید این همان چیزی است که من دوست د        . دوست دارید او با زبانش برای شما انجام دهد        
 “.با بین پاهای من انجام دهی و خارق العاده خواهد بود اگر تو همزمان با انگشتانت مرا نوازش کنی



 کلماتی که معجزه می کند
 

زبانی که واقعا قایق سکسی مرد شما را شناور         . صحبتهای زیر بالشی بدرد نخور را فرامش کنید       
عباراتی نظیر  . اس شهوت از عملکرد اوست     تعریف کردن همراه با احس     – با کمال شگفتی     –می کند  

خیلی خوب جواب میدهد زیرا     “ آره، آره، آره  ”؛ و مختصر و مفید      “ وای، خدای من  ”؛  “ خوشم میاد ”
. این محاوره سکسی باعث میشود مرد به حالت شما پی ببرد بدون آنکه مجبور باشد از شما بپرسد                   

وقتی او بداند دنیای    . سیار سختکوش هستند  مردان در ارضا کردن ب    ”:  توضیح میدهد  Lockerخانم  
شما را به جنبش درآورده، باور کنید، حاضر نخواهد شد آنرا متوقف کند و حرکتهای موفقیت                       

 “.آمیزش را برای دفعه بعد به خاطر خواهد سپرد
 

. تحسین زبانی شما همچنین نشان میدهد که در مورد لخت بودن با او چقدر مشتاق هستید                   
من جیغ می زنم، فریاد می کشم، گریه و       ”:  ساله و نویسنده توضیح می دهد     Beth Watchs   ، 28خانم  

تمام این راهنمائی های زبانی من     . زاری می کنم، ناله می کنم و حتی یک دفعه به تخت مشت زدم             
 “.باعث می شود شوهرم به حرکاتی که من خیلی دوست دارم ادامه دهد

 
 

 بردباال بردنی که شما را به اوج می 
 

رسیدن به ارگاسم از طریق دخول        ”:  ساله می گوید   28 ، روانشناس     Kathy Grimmخانم  
من و شوهرم موقعیتهای سکس زیادی را آزمایش کردیم اما            . همیشه برای من دست نیافتنی بود      

معموال شوهرم آنقدر فرو می کرد که دیگر         . هیچ راهی پیدا نکردیم که به هر دوی ما کمک کند             
 “ .ایان می رسید و نمی توانست ادامه بدهد اما من همچنان ارضا نمیشدمتوانش به پ

 
 درصد از زنان جوان قادر به رسیدن به اوج لذت            70بر طبق یک مطالعه،     . این خانم تنها نیست   

هر دو بدنهای خود را در وضعیت مطلوب برای لذت          : راه حل این است   . از طریق دخول آلت نیستند    
زن باید در وقعیتی قرار بگیرد تا لگن خاصره تحت              ”:  میگوید Berman دکتر. بردن قرار دهید   

 در بدن زن تحت مالش      G  (G-spot)زاویه ای قرار گیرد که وقتی مرد آلتش را فرو می کند، موضع             
برای خیلی از زنها، دراز کشیدن به         ).  در سایت قرار دارد     G-spotمقاله ای در توضیح     (قرار گیرد   

و قرار دادن چند بالش زیر باسنشان این زاویه مطلوب را ایجاد                 ) missionaryدر حالت   (پشت  
 .می کند

 
 یا سنتی، همان حالتی که اکثر زوجهای دنیا از آن استفاده                missionaryحالت  : توضیح مترجم (

در این حالت زن حالت مفعول دارد و به           . میکنند و مخصوصا بین خانمها طرفداران زیادی دارد         
این حالت چون امکان    . شد و مرد روی او قرار می گیرد و آلتش را در او فرو می کند              پشت دراز می ک  

 .)تماس رو رد رو بین زوجین را فراهم میکند بسیار مورد عالقه زوجهای جوان است



. اما این فقط زاویه دخول شما نیست که روی رسیدن یا نرسیدن شما به ارگاسم تاثیر می گذارد                 
انجام ”:  توضیح می دهد  Bermanدکتر  . گی شما در سکس نیز مربوط میشود      این موضوع به میزان تن    

، ماهیچه هائی را که از جریان       )که بصورت مقاله ای جداگانه در سایت قرار دارد          ( Kegelتمرینات  
ادرار به هنگام دخول مرد جلوگیری می کنند منقبض و آزاد می کند و باعث میشود کانال واژن شما                  

همچنین تنگی شما میتواند    “ . احساس فشار ناگهانی روی آلت مرد ایجاد می کند        جمع تر شده و یک   
نتیجه اینکه  .  را در شما تحریک کند     Gآلت مرد را به نحوی هدایت کند که مستقیما مرکز عصبی             

ارگاسمی شدید حتی برای زنانی که تا به حال از طریق دخول آلت به اوج             ”Bermanبه نقل از دکتر     
بدین ترتیب هر دو استراتژی فوق یعنی باال بردن لگن خاصره           “ .ند امکانپذیر خواهد بود   لذت نرسیده ا 

و تنگی واژن میتواند به شما و شریکتان کمک کند به هدف نهائی آمیزش یعنی ارگاسم همزمان                     
 شما کنترل بیشتری روی شهوت خود پیدا خواهید کرد          Kegelچرا؟ چون با انجام     . دست پیدا کنید  

 شما نیز تحریک    Gما فرو کردن سریع او را کندتر خواهد کرد و در عین حال موضع                   و تنگی ش  
 .خواهد شد

 
 

 ساله در مورد آنچه که بعنوان ارگاسم همزمان تجربه           30 ، یک ویراستار     Deanna Dunnخانم  
ابتدا من و شوهرم در موقعیت سکسی قرار گرفتیم که او می توانست در                 ”: کرده، توضیح می دهد  

سکس از عقب در حالیکه مفصل ران من آنقدر باال بود که             :  مناسب آلتش را در من فرو کند        زاویه
وقتی او فرو کرد، من شروع کردم به منقبض کردن                 .  مرا بزند   Gآلت او میتوانست موضع        

هر وقت ماهیچه هایم را    . ماهیچه هایم بگونه ای که میتوانستم آلتش را در دیواره واژنم احساس کنم           
چند . کردم این برای او عالمتی بود که خودش را ثابت نگهدارد تا برای ادامه کار آماده شوم                جمع می  

اولین باری بود که با هم به ارگاسم می رسیدیم، اما قطعا آخرین بارمان              ! دقیقه بعد، وای خدای من    
 .نبود

 

 
 
 

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را می توانید از طریق ایمیل باالی مقاله با مترجم در میان                  (
 .)بگذارید
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 فانتزي سكسي
آوريم آه درصورتيكه مغز ما بزرگترين اندام سكسي ما است، چطور اغلب نقشي را آه آن را در لذت بردن زنانه و ما بطور مكرر به ياد مي  

شما. مغز چطور قادر است آه چوچوله را بعنوان يك بافت اضافي از ساير قسمتها متمايز آند. توانيم تشخيص بدهيم آند، نمي ارگاسم بازي مي  
اگر شما در زماني آه مغز در حالت سكس قرار ندارد، چوچوله را. قادر به درك لذت نخواهيد بود اگر مغز شما به شما اين اجازه را ندهد  

دهد، و فانتزي سكس، مغز ما را در حالت سكسي قرار مي. نوازش آنيد، به تنهايي و يا بوسيله شريك، لذت بردن و ارگاسم غير ممكن است  
اآنون زمان سكس است خياالت راه گفتن به مغز است آه هم  

ما. آنند آورد آه زنان در مورد سكس فكر نمي اين تصور غلط آه زنان از مردان آمتر سكسي هستند، اين تصور را در هرآس بوجود مي  
پذيريم آه زنان به مردان و يا زنان ديگري نگاه آنند و دهند، اما نمي آنند و واآنشهاي سكسي به آنها نشان مي دانيم آه مردان به زنها نگاه مي مي  

با وجود هزاران مجله آه وجود دارد آه مملو از عكسهايي است آه براي مردان است، چه تعداد از آنها. به همان صورت واآنش نشان بدهند  
زنان بايد مادرانه باشند و نه. توانند فاسد و هرزه باشند اما زنان نبايد چنين باشند پذيريم آه مردان مي براي زنان وجود دارد؟ ما عمومًا مي  

 سكسي، درست نيست؟

او ممكن است. هاي سكسي داشته باشد اگر يك زن خود را سكسي احساس نكند، او احتماًال احساس خوبي نخواهد داشت از اينكه افكار و فانتزي  
در اوايل دهة هفتاد وقتي آه نانسي فرايدي به دنبال زناني گشت آه فانتزي سكسي. نتواند تشخيص بدهد آه چرا او بايد فانتزي سكسي داشته باشد  

توانند آه با يكديگر مانند خود، زنان نمي. داشته باشند، بسياري از زنان به او گفتند آه آنها نمي دانند آه آجا بايد فانتزي سكسي داشته باشند  
قبل از آتاب نانسي فرايدي، مردان و زنان اعتقاد نداشتند آه زنان افكار سكسي. خيالبافي سكسي بكنند، بنابراين افكار آنها طبيعتًا سكسي نيست  

وقتي آه ما بپذيريم آه زنان هم مانند مردان از نظر سكسي. دارند و يا اينكه آنها به اينكه زنان به اين موضوع نياز دارند نيز معتقد نبودند  
وقتي آه ما يك زن را بصورت سكسي ببينيم،. هاي سكسي دارند دهيم آه آنها نيز مانند مردان افكار و فانتزي هستند، ما بزودي تشخيص مي  

هاي سكسي منحرف و فاسد دارد آنيم آه او افكار و ايده تصديق مي  

اگر شما آن را تصديق نكنيد و يا. بمنظور اينكه زنان سكسي باشند و از سكس لذت ببرند، آنها بايد قبول آنند آه شخصيت سكسي داشته باشند  
.آند ها، اعمال آنان را آنترل مي هورمون هاي زنانه در بعضي از سطح. تواند انجام بپذيرد اينكه آنرا انكار آنيد، در اينصورت لذت سكسي نمي  

وقتي آه اين اتفاق بيافتد، ما اغلب با يك نياز. گويد آه سكس را جستجو بكند وقتي بدن ما احساس آند آه آماده براي سكس است، به مغز مي  
زمان سكسي بودن زن مانند دورة قاعدگي، يك سيكل و دوره است، او. آنيم آنيم و ما شخصيت سكسي پيدا مي شديد در مورد سكس فكر مي  

آند شود و سكس را جستجو مي بسيار شهوتي مي  

آن ندارند، اينكه در هنگام نوازش مهبل و چوچوله،  براي زنان و نوجواناني آه لذت سكس را تجربه نميكنند و يا اصًال هيچ احساسي نسبت به  
خواهند آه مغزشان به آنها اجازة سكس بدهد، به اين معني آه آنان آماده براي احتماًال اين به آن دليل است آه مي. ناله آنند، غير عادي نيست  
يك زن بايد اين موضوع را بپذيرد. وقتي آه مغز آماده براي سكس نباشد، چوچوله فقط يك تكه از بافتهاي بدن است. برانگيختگي سكسي نيستند  

.ارگاسم فقط يك فرآيند مكانيكي نيست. تواند آه دستانش را در ميان پاهايش قرار دهد و بطور اتوماتيك خودش را به ارگاسم برساند آه او نمي  
اگر. شود آه ارگاسم امكان پذير شود آند آه باعث مي مغز مواد شيميايي از خود منتشر مي. در بيشتر مواقع يك فرآيند ذهني و شيميايي است  

ها نباشند، حتي مغز به تنهايي قادر نيست آه بدن را براي لذت بردن سكسي و سكس آماده بكند مواد شيميايي و هورمون  

گيرد، از فريفتگي آنند؟ فانتزي زنان تحت پوشش موضوعات امكان پذير قرار مي پس چگونه زنان در مورد فانتزي سازي از شما خواهش مي  
توان موضوعات فانتزي سكسي زنان را تشخيص داد؟ اين را خيلي سخت چگونه مي. غير سكسي عاشقانه تا هتك حرمت به زور و با فشار  

توان از زماني آه آنها سن آمي دارند و جوان هستند تشخيص داد، و يا آند را مي توان گفت، اما احتماًال افكار سكسي آه زنان را تحريك مي مي  
دختران نا بالغ هم فانتزي سكسي دارند. حتي قبل از بلوغ آنان  

هيچ چيز و همه چيز ممكن است آه براي ورود زن به فرآيند فكر آردن سكسي! آداميك از موضوعات طبيعي و مناسب هستند؟ همة آنها   
.آنند آه فانتزي سكسي خود را سانسور آنند و اين به دليل عقيدة آنان در مورد هرزگي و نامطلوب بودن است زنان اغلب سعي مي. مناسب باشد  

فانتزي سازي يك موضوع واقعي نيست و به آسي. آيد ندارند آنها احساس طبيعي و سالم بودن نسبت به زني آه از سكس به زور خوشش مي  
فانتزي سازي. توان گفت آه او احتماًال شخصي را به قتل رسانده است فقط به اين دليل آه آسي آتابي در مورد قتل بنويسد نمي .رساند آسيبي نمي  

شما هميشه فرق. شود آه شما آن را در زندگي واقعي خود نيز بكار گيريد در مورد موضوعات منحرف و هرزه و غير قانوني دليل بر آن نمي  
آند، عوض آنيد، شما ممكن است موارد جديد پيدا توانيد چيزي را آه شما را از نظر سكسي تحريك مي شما نمي. دانيد بين درست و اشتباه را مي  

اي از هيجان خود آم آنيد، اما از زماني آه يك موضوع سكسي در ذهن شما بعنوان يك شخصيت نقش ببندد، آن هميشه سكسي آنيد و تا اندازه  
شود، باعث آند به اين دليل آه اين آارها سبب وقوع فانتزي غير عادي در وي مي يك زني آه از سكس و استمنا چشم پوشي مي. خواهد ماند  

تواند آامل تر سكس با شريك و استمنا را هاي سكسي طبيعي هستند، او مي اگر يك زن بپذيرد آه همة فانتزي. شود آسيب رساندن به خود مي  
 انجام دهد

.توانند با همه چيز فانتزي سكسي داشته باشند چه موقع فانتزي سكسي مناسب است؟ تا زمانيكه فانتزي سكسي هميشه مناسب نيست، زنان مي  
توانند فانتزي سكسي داشته باشند وقتي در محل آار هستند، وقتي مشغول شستن لباسها هستند، وقتي آه مشغول رانندآي هستند و يا حتي زنان مي  

هاي آار و در بعضي اگر انجام اين آار در بعضي از محل. آنند و نيز در هنگام سكس با شريك و غيره وقتي آه با تلفن با مادر خود صحبت مي  
.آند رسد بايد از آن پرهيز آرد و دليل آن هم اينست آه فانتزي سكسي و ارگاسم بالقوه حواس انسان را پرت مي ها خطرناك بنظر مي از رانندگي  

فانتزي سازي يك راه خوب و معموًال امن براي فرونشاندن خستگي و آشف آردن سكس در. همچنين ممكن است اين آار بشدت شيطاني باشد  
 خود است

اند، بخصوص اگر اين فانتزي سازي آنند آه اگر در هنگام سكس با شريكشان فانتزي سكسي داشته باشند، به او خيانت آرده زنان اغلب فكر مي  
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اجازه بدهيد آه يك موضوع را مشخص آنم، يك شريك سكسي زيبا داريم آه با. در مورد شخص يا چيز ديگري غير از شريك حاضرشان باشد  
از آنجائيكه اغلب زنان در مورد شريك در حال. بعالوه، مهارتهاي سكسي ما ممكن است آه به مقداري آمك نياز داشته باشد. شود ما متولد مي  

وفايي آنند، در مورد فرد يا چيز ديگري آه احتماًال در حال بصورت طبيعي وجود ندارد يا چيزي آه حالتي از بي حاضرشان فانتزي سازي نمي  
.انگيزاند نيستيد مي همانطور آه در باال ذآر شد، شما قادر به آنترل آردن چيزهايي آه شما را از نظر سكسي بر. آنند نباشد، فانتزي سازي مي  

نورد و يا بعنوان يك زن آند، يا بعنوان يك دريا بافي آنيد بعنوان آسي آه بزور زنا مي اگر شما نياز داشته باشيد آه در مورد شريكتان خيال  
تواني طبيعي و نرمال باشيد و تنها نباشيد گردد، شما مي ديگر، يا بعنوان آدم خانه به دوشي باشد آه به دنبال ارگاسم مي  

: آند آه عبارتند از روشهاي متداولي وجود دارد آه به فانتزي سكسي زنان آمك مي  

اگر شما. دهد آه بدون مسؤليت در مورد حرآات خود سكس داشته باشد اين نوع از فانتزي به زن اجازه مي -از دست دادن آنترل  
افتد و يا اينكه چه آنند باشيد، شما نبايد آنترل آنيد آه چه اتفاقي براي شما مي خواهيد مانند آساني آه به زور هتك حرمت مي مي  

اين. اگر شما تحت آنترل نباشيد بايد با يك دختر خوب بمانيد حتي اگر او در سكس شيطتنت بكند. چيزي براي شما مورد نياز است  
دهد آه در سكس باز باشد و صورت ديگري از سكس را آشف آند، آه در بيشتر مواقع خيلي از فانتزي در سكس به زن اجازه مي  

اند، وقتي آه در فانتزي آنان تحت آنترل نباشند، در واقعيت آنان آنترل شده. توانند اين موضوع را در واقعيت درك آنند زنان نمي  
فانتزي سازي در مورد هرزه بودن، به معني آرزو داشتن. آه اين امر باعث جدا شدن آنها از زنان هرزه و ربوده شده مي گردد  

 براي سكس است و نه به معني آرزو داشتن براي هرزه بودن

همجنس بازي يك جهت در. آنند، آن چيز مناسبي نيست بدليل اينكه اغلب از همجنس بازي خودداري مي -سكس دختر با دختر  
شود آه فانتزي سازي در مورد داشتن سكس با يك زن ديگر باعث نمي. سكس است و نه داشتن رابطة سكسي فيزيكي بين دو زن  

يك زن ممكن است اين چيزها را در زندگي. شوند زنان از مردان بيشتر ماليم، مهربان و رمانتيك ديده مي. آسي همجنس باز شود  
شايد او احساس آند آه يك زن با آناتومي شبيه خود او، بهتر بتواند نيازهاي عاشقانة او را برآورده. سكسي خود آرزو داشته باشد  

در بعضي. حتي اگر يك زن در رابطة سكسي با ديگر زنان جذب نشود، اين موضوع را بدليل آيفيت مؤنث بودن خود بداند. بكند  
شود ها، رابطة نامشروع جنسي بين دو زن، براي جامعه مورد قبول است و يا حداقل باعث محروميت آنان نمي از حوزه  

توانيد با او يك سكس آزاد اگر شما با يك غريبه آه ديگر او را دوباره نخواهيد ديد، سكس داشته باشيد، شما مي -سكس با يك غريبه  
همانطور آه در باال و در قسمت سكس بدون آنترل. داشته باشيد بدون اينكه ترس از اين داشته باشيد آه به شما برچسب بچسبانند  

اگر. اي به او ندهد آند آه ممكن است شرايط محيطي زندگي چنين اجازه ذآر شد، سكس با يك غريبه سكسي را براي زن مجسم مي  
بعالوه سكس داشتن با يك. شريك سكسي شما فاقد صورت مشخص باشد، شما از اينكه دوباره او را ببينيد، نگراني نخواهيد داشت  

 غريبه آه فقط شما قادر به ديدن او هستيد، يك شيطنت در شب است

آنيد، حداقل در اآنون نيز اين آار را مي ايد، احتماًال هم اگر اين آار را در گذشته آرده -تجربيات گذشته و يا شريكهاي قديمي  
گاهي. ايد و شما را خيلي تحريك آرده بود به خاطر بياوريد تجربة سكسي ويژه و يا غير طبيعيي را آه در آذشته داشته. ذهنتان  

هاي توانستيد بكنيد يا اينكه دوست داشتيد چه اتفاقي در موقعيت اوقات فانتزي سازي در مورد اينكه شما چه آاري در گذشته مي  
گاهي اوقات ممكن است آه شريك قبلي بهتر از شريك در حال حاضر در سكس. آند قبلي اتفاق بيافتد، شما را خيلي برانگيخته مي  

خواستيد آه از اين حالت سرگرداني در سكس بيرون بيائيد بياد بياوريد روزهاي سرگرداني را آه مي. بوده باشد  

آنها ممكن است از ديدن آني تصاويري از آدمهايي آه آنها را قبًال مالقات. زنان به محرآهاي بصري خيلي حساسند -آشنايان  
يك زن ممكن است آه يك فرد را ببيند و او را از نظر سكسي جذاب. اند، چه زن و چه مرد، برانگيخته شوند اند و يا ديده آرده  

 بيابد، و به همين دليل ممكن است تصور سكس با او را نيز بنمايد

شوند، شايد دوست زناني آه در زندگي واقعي، دختران خوب اتالق مي. دختران بد سكس داغ و پر شيطنتي دارند -دختران بد  
آنها ممكن است اين فانتزي را در ذهن خود بپرورانند آه يك. داشته باشند آه تصور آنند آه اگر سكس باز داشتند چگونه بودند  

يك زن ممكن است اين فانتزي را. آند و بطور آلي زني غير از شخصيت اصلي خود باشند فاحشه، يا يك زني آه رقص برهنه مي  
 در سر بپروراند آه زني باشد آه عادت داشته باشد آه در يك اتاق پر از مردان و يا زنان شهوتي، لباس سكسي بپوشد

يك زن. زنان آمي وجود دارند آه دوست ندارند بوسيلة شخص ديگري از نظر سكسي فعال بشوند -شخصيت سكسي مطلوب  
توان لخت و يا با لباسهاي تحريك آننده در جامعه او مي. آند ظاهر شود و لباس بپوشد تواند به هر شرايطي آه انتخاب مي مي  

شايد با اين آار او بخواهد توجه افراد مشهور و يا قدرتمند را به. تواند از نظر سكسي خودنما باشد شخصيت او مي. ظاهر شود  
 خود جلب آند

زنان معموًال از اينكه فكر آنند آه در حالت اغوا آننده هستند و بر پشت اسب سوارند و يا حالتي مشابه -سكس رومانتيك و خيالي  
ناشران. اين فانتزي ممكن است فاقد نفوذ در فرج و سكس دهاني باشد، اما لذتشان آمتر از آنها نيست. سازند آن، يك فانتزي مي  

.آنند هاي خيالي و يا رمانتيك شامل سكس است، همواره ميليونها دالر از فروش آنها سود مي آتابهايي آه رمان آنها مملو از صحنه  
اي آه براي زنان هستند و رمانهايي با موضوعات بچه بازي آه براي مردان نوشته مي شوند، باعث تحريك رمانهاي عاشقانه  
هايش و واقعيات گيج هاي سنتي هستند، و تا زماني آه يك زن بوسيلة فانتزي هاي خيالي يك فرم از فانتزي فانتزي. سكسي مي شوند  

باشند خطر مي نشود، بي  

اي نقش مؤثر در جامعه ما دارند، بيشتر زنان نقش بر اساس گفتة نانسي فرايدي، اگرچه زنان بطور فزآينده -تحت حمايت بودن  
آنها ممكن است بطور. آنند افتد آنترل مي آنها صداي گلوله هستند و آنچه را آه اتفاق مي. مؤثرتري در زندگي سكسي خود دارند  

آنها به دليل تنگدستي. فداآارانه خود را براي لذت مردان و زنان ديگر بكار ببرند، و اين آار حداقل ممكن است در خيال باشد  
دهد آه نقش برجستة خود در اين خيال پردازيها به زن اين اجازه را مي. آنند، بلكه آنان قهرمان فانتزيهايشان هستند خدمت نمي  

آنند، بوسيلة استفاده از هر چيزي آه اين موضوع را برآورده آنها آن چيزي را آه نياز دارند دريافت مي. حين سكس را آشف بكند  
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 بكند

آند، بنده است، چونكه بنده آنچه را آه اتفاق بنده اي اعمال مي/شخصي آه بيشترين آنترل را در هنگام سكس ارباب -خاشع بودن  
آورد آه خود او آنچه را اي بوجود مي آند، يك نمايشنامه يك زنيكه خودش را مطيع و سلطه پذير تصور مي. آند افتد آنترل مي مي  

دهد آه در خيال، هميشه ارباب آنچه را انجام مي. پيوندد آند، اما آنچه را آه نياز دارد هميشه بوقوع مي افتد آنترل نمي آه اتفاق مي  
اين فرم ديگري از رها آردن آنترل است. خواهد بنده مي  

توانند در حين اين يك خط نازك بين درد و لذت است، و هورمونها مي. اين يك احساس خيلي خوب است -سوزن سوزن آردن  
تواند فرم ديگري از ناراحتي ماليم گاهي اوقات احساس درد در هنگام فانتزي سازي، مي. سكس آزاد بشوند و درد فراموش بشود  

زناني آه بوسيلة در آوني خوردن فانتزي. شود چندين بار انسان تنبيه شود باشد و ضربه زدن به دليل شيطان بودن، باعث مي  
آنند، بر خالف نظر عمومي، اغلب تجربة اين تنبيهات در دوران آودآي را ندارند، اگرچه ممكن است آنها در اين سازي مي  

 رابطه در آودآي فانتزي سازي آرده باشند

در حالي آه اين آار از نظر مذهبي حرام است، گاهي اوقات بعضي از افراد در مورد سكس داشتن با حيوانات -سكس با حيوانات  
شايد به دليل داشتن اين ديد به حيوانات در. شوند حيوانات اغلب مانند آودآان تصور مي. آنند مانند سگها و اسبها فانتزي سازي مي  

.شود، آنها از داشتن سكس با حيوانات برانگيخته مي شوند سكس و يا داشتن حرآات حيواني در روشي آه بر روي زن اعمال مي  
 هم اآنون داشتن فيلمنامه خيال پردازي غير عادي، آامًال عادي و طبيعي است

او بمدت حدود بيست سال در مورد فانتزي سكس زنانه تحقيق آرد و نتايج. اي بنام نانسي فرايدي است موارد ذآر شده در باال از نويسنده  
باغ مخفي،: عناوين اين آتابها عبارتند از. اين آتابها مملو از صدها فانتزي سكسي زنانه است. مطالعات خود را در آتابهايي به چاپ رساند  

 æگلهاي پنهان و زنان در ر
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خودشه؛ او امشب سرحال است و شما ميخواهيد مطمئن شويد که شبانگاهى باصفا خواهيد 
داشت. با فرض داشتن چنين شانسى دست کم ميتوانيد مطمئن شويد که کليه تجهيزات الزم 

براى داشتن شبى به ياد ماندنى را در اختيار داريد. 
براى شروع، اگر به مکان مورد نظر شما ميرويد، اطمينان حاصل کنيد که مکان شما تميز 

است. پرت کردن هر چيزى به يک گوشه به معنى تميزى نيست. بايد گردگيرى کنيد و 
مطمئن شويد که خزندگان غير عادى، جورابهاى کپک زده يا دستمال مستعمل در حمام و 

توالت شما وجود ندارد.  
عالوه براين، بايد مطمئن شويد اتاقى که ميخواهيد بيشتر وقتتان را در آن بگذرانيد نه تنها 

تميز بلکه معطر نيز باشد. اتفاق اصلى قرار است در اتاق خواب روى دهد، بنابراين در اينجا 
چند مورد را ذکر ميکنم که بايد کنار تخت داشته باشيد تا مجبور نشويد وسط رابطه دائم بلند 

شويد و دنبال آنها بگرديد. 
 
 
 

١- شمع 
من پيشنهاد ميکنم يک شمع بزرگ را انتخاب کنيد، يک شمع چاق با فتيلهاى کوچک. 

همانطور که ميدانيد، زنهاى زيادى هستند که ترجيح ميدهند که حين سکس چراغها خاموش 
باشد، بنابراين نور شمع نه تنها به شما امکان ديدن بدن زيباى وى را ميدهد، بلکه بسيار 

جذاب و نشان از خوش سليقگى شماست. 
 

٢- فندک (يا کبريت) 
با هر کدام که مايل باشيد ميتوانيد شمعها را روشن کنيد. شعله را نزديک شمع نگهداريد تا 

براحتى بتوانيد آنرا روشن کنيد. 
 



٣- نعناع (مثال شکالت نعنائى) 
اگر شام شما شامل سير، شراب سرخ، پنج فنجان قهوه و اينجور چيزهاى بودار بوده، نفس 

شما (و احتماال او) بوى جنگل ميدهد. نعناع نه تنها دهان شما را قابل بوسيدن ميکند يک فايده 
کوچک ديگر نيز دارد، چيزى که مربوط به سکس است و زبان. 

 
٤- بالش مخصوص 

اگر چه معموال روى بالشها ميخوابيد، بد نيست که يک بالش با طرح خاص داشته باشيد که 
مخصوص کنار تخت در هنگام سکس باشد. اين بالش ميتواند براى باال بردن بدن وى و قرار 

دادن آن در موقعيتى خوشايندتر بکار رود… همانيکه شما خيلى دوست داريد. 
 

٥- آب 
شايد مايل باشيد مقدارى H2O در کنار تخت نگهداريد تا کمبود آب بدنتان را در حين هر 

فعاليت خسته کنندهاى جبران کنيد. بعالوه، او يا شما ممکن است بخواهيد دهانتان را قبل از 
رفتن به سراغ قسمتى جديد بشوئيد. 

 
٦- موسيقى 

به مدت ١٠ دقيقه کورمال دنبال دستگاه استريو گشتن در حاليکه سعى ميکنيد موزيک مورد 
نظر را پيدا کنيد واقعا حوصله سکسى آدم را سر ميبرد؛ دستگاه موسيقى را از قبل آماده کنيد 

تا فقط دکمه پخش را فشار دهيد. 
 

٧- روغن ماساژ 
آماده کردن بدن وى براى آنچه روى ميدهد ايده بى نظيرى است. با مالش همه قسمتهاى بدن 

از رانها تا پشتش او را غافلگير کنيد. مراقب باشيد، چون بعضى روغنهاى ماساژ قابل 
خورده شدن نيستند. روغن را در نواحى که مييخواهيد با زبانتان بليسيد بکار نبريد. 

 
٨- کراوات، دستبند، چشمبند 

ميتوانيد از چيزى براى پوشاندن چشمانش يا بستن دستهايش استفاده کنيد تا عالوه بر افزايش 
شور جنسىاش ، محرک احساسات وى باشد. 

 
٩- روان کننده 

گاهى اوقات شايد نفوذ به واژن کمى سخت و دردناک باشد، بنابراين مقدارى رطوبت اضافى 
ميتواند باعث اطمينان خاطر شما در اين کار شود. من توصيه ميکنم از نوع آب-پايه که با 

اکثر کاندومها خوب عمل ميکند استفاده کنيد. 
 

١٠- کاندوم 
اگر در حال حاضر يک بسته ٦ تائى از آن نداريد، االن ديگر وقتش است که يک بسته 

خريدارى کنيد. شما هرگز نميدانيد چه وقت با سکس روبرو ميشويد، بنابراين هميشه آماده 
باشيد. 

يک بسته کاندوم در کنار تختتان نگهداريد چون هر لحظه ممکن است او وارد اين بازى پر 
شود. 

 
١١- دستمال 

چه براى فين کردن باشد يا دورانداختن کاندوم، يک جعبه دستمال ضررى ندارد. 



١٢- پوشک بچه 
اگر بخواهيد کرم اضافى را پاک کنيد، يا اوهمه جا تف کرده باشد (خودتان که ميدانيد زنان 

چطورى هستند)، پوشک بچه براحتى ميتواند اين مواد چسبناک را جذب کند. 
 

١٣- شکالت 
چون توت فرنگيها مدت زيادى روى ميز شبانه شما دوام نمىآورد، کمى شکالت با مغز بادام 
يا هر چه که دوست داريد تهيه کرده و تا زمانى که شروع به کار ميکنيد کنار بگذاريد. يک 

کمى تغذيه هر دو شما را براى مرحله بعد سرحال ميکند. 
 

١٤- کش مو 
داشتن يک کش نوارى پهن در کنار تخت در مواقعى که او بخواهد با آلت شما سکس دهانى 
انجام دهد، سودمند است چون ديگر مجبور نيست با يک دست موهايش را عقب نگهدارد. 

 
 
 

داشتن تمام موارد فوق 
 

البته، هميشه ميتوانيد يک يخچال کوچک بخريد و نوشيدنىهاى خنک و ميوههاى تازه در آن 
نگهداريد، و در عين حال از آن بعنوان يک دکه شبانه استفاده کنيد، اما شايد زن همبسترتان 

شما را يک آدم تنه لش تنبل يا يک بازيگر حرفهاى مجسم کند. 
بهتر آن است که مطلقا همه چيز را دم دست نداشته باشيد؛ شما انسانيد، بهر حال. اما آماده 

بودن رويه خوبى است تا در لحظات سکسى احساس راحتى بکنيد. پس تا دفعه بعد، چيزهايى 
که گفتم را تهيه کنيد و در اتق خوبتان بچينيد. 
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ان     االن ديگر وقت   . ميباشد  در ادامه مباحث مربوط به سكس،تمام موضوع مورد بحث امروز در مورد خانومت
 .ي به وي هديه آنيد آه او نزد همه در موردش تعريف آندآن رسيده است تا شامگاه

ه              وع خود تجرب د در ن د                داشتن حمامي شهواني با زنتان ميتوان ار داري د چه آ ه اگر بداني ر باشد؛ البت ي نظي اي ب
 .انگيز را ياد بگيريد خوشبختانه من اينجا هستم تا بشما آمك آنم نكات الزم براي ايجاد شبي خاطره. ميكنيد
د              حال   ا روي ده رار است آج ن داستان آبكي ق د اي تيد     . قبل از اينكه شروع آنيم، بايد دي زل خود هس اگر در من

ه هيچ خورده               . حتما اطمينان حاصل آنيد آه حمام بي عيب و نقص باشد              ز باشد بلك د تمي ام باي ا وان حم ه تنه ن
هاي آثيف اين طرف و آن      باسها يا حوله  موئي نبايد در آف حمام وجود داشته باشد، آاشيها لكي نباشد، و اينكه ل             

راي            . طرف ريخته نباشد   دن وي نيست؛ ب ز آردن ب و براي خاطر خدا يادتان باشد آه اين حمام تنها مختص تمي
ام         . اين است آه به او آمك آند راحت باشد و احساس سكسي داشته باشد                   ه ممكن است در عين حال حم و البت

 .آردن را نيز شامل گردد
 
 

 منكات الز
 :اي تمام عيار الزم است آمده در اينجا آنچه را آه براي ايجاد تجربه

 شمع
 موسيقي
 حمام آف
 بالش حمام
  مخصوصپودرهاي

 روغنهاي مخصوص
 )يكي بزرگ و يكي آوچك(دو عدد حوله 

 يك پياله بزرگ خالي
 )يا هر چيزي براي مالش پوست(اسفنج 
 شامپو

 )و يا انواع ديگر نوشيدني(شامپاين 
 محتوي يخظرفي 

 ، دو نيم شده و همراه شكر)هاي شهواني ديگر ويا ميوه(توت فرنگي 
 )براي بعد از حمام(آرم بدن 

 
 



 صحنه آرائي
 

 شمعها
د ان حاصل آني ر هوسي اطمين ه پ ين تجرب راي چن ادگي صحنه ب ه از آم يده آ معها را در . حال وقت آن رس ش

وزه    .نقاطي از حمام مستقر آنيد آه شعله آنها مغشوش نگردد   د شمهعا را در آ ايد بخواهي رار   هاي شيشه    ش اي ق
 .دهيد، تا بدين ترتيب از آلودگي پارافين راحت شويد

 
 موسيقي

اقي          ) البته دور از محل ريزش آب     (دي را داخل حمام بياوريد        ميتوانيد پخش سي   ه از ات يا تنها صداي موسيقي آ
د    . ديگر پخش ميشود را بلند آنيد      اثير                 موزيكي آه انتخاب ميكني ا قابليت راحتي وي ت د روي محاوره شما ي  نباي

 .انگيز را انتخاب آنيد يك موسيقي ماليم و هوس. نامطلوب بگذارد
 

 نوشيدنيها
د         ارش بگذاري ا بطري     . بطري شامپاين ر اداخل ظرف يخ بزرگي قرار دهيد و ليوانها را در آن يد ت مواظب باش

 .و حتما ولخرجي آرده و مارك خوبي را خريداري آنيد. خيلي نزديك به آب نباشد آه به آن برخورد آنيد
 

 ميوه
ه                               چه توت  د ب ه ميخواهي اني آ ا زم رده و ت اده آ وه را آم يالس، مي ا گ فرنگي را انتخاب آرده باشيد ،چه انگور ي

 .آرامي در دهان وي بگذاريد در يخچال نگهداري آنيد
 

 وان حمام
ا و      ). توانيد دستتان را زير آب بگيريدنه آنقدر داغ آه ن(وان را با آب داغ پر آنيد         ام، روغنه ه آرامي آف حم ب

 . را اضافه آنيدپودرها
ه           . حس بويائي او را با خريد موارد فوق با بوهاي مختلف آشفته نكنيد            : توجه راي هم ه ب يك بو را انتخاب آنيد آ

 .از فروشنده ميتوانيد آمك بگيريد. آنها مناسب باشد، مثل بوي سيب سبز
الش حم رار دهب اري ق فنج را در آن امپو و اس رانجام وي را دام، ش ه س ي آ راي وقت د ب لي د اخ  وان ميبري

ده باشد     (، آمكش آنيد تا وارد وان شود      )خوشبختانه او قبال بدنش راتميز آرده است      ( و ) ممكن است آمي لغزن
 .بالش حمام را پشت گردنش بگذاريد تا بتواند در اين حالت راحت باشد. داخل آن دراز بكشد

ازي در آب را شروع    . يدحوله آوچك را دم دستتان نگهداريد چون مدام بايد دستانتان را خشك آن           ه ب قبل از اينك
ويد   م صحبت ش ايندي ه ز خوش ورد چي ا او در م د و ب يدني بريزي ت نوش ك جف د، ي ورد (آني ه، منظورم در م ن

م باشد         ز مه راي او ني ه ب زي آ ال نيست؛ چي ون ديجيت وت     ). تلويزي ا ت د ت ه آرامي چن انش   سپس ب فرنگي در ده
 .ا براي بعد نگهداريدچند تا ر. بگذاريد، ولي نه همه آنها را

د پشتش،    ابتدا سراغ شانه. حاال  اسفنج را خيس آنيد و آرام و بماليمت روي بدنش حرآت دهيد           هايش برويد، بع
د       . بعد دور و بر شكم و آرام آرام به پاهايش برسيد           بعد از اينكه تمام بدنش را ماليديد، اسفنج را دوباره خيس آني

 .زنتان بريزيد) ميا سينه، مم(و آب آنرا روي پشت 
د  دنش آني اش ب ه آنك ا دست شروع ب ا، ب ن آاره د از اي ز . بع تان تمي ا انگش د، ب ايش را بمالي قسمت داخل رانه

وك پستانش ور    (اش را قلقلك بدهيد، پشت گردنش را بماليد، و حتي پستانهايش را ماساژ دهيد              چوچوله ا ن زياد ب
 ).نرويد چون ممكن است اذيت شود

د     وقتي خوب حال آ    امپو را شروع آني بعضي از  : توجه . (رديد،باز آمي شامپاين و ميوه به او بدهيد و آار با ش
د موهايشان       د     ” خراب “زنها ممكن است نخواهن ه “شود، پس اگر ميگوي د  ”ن تش نكني ه شوخي    . ، اذي مگر اينك

 .)داشته باشد، در اينصورت من آه ميگويم سرش را زير آب آنيد
د      . نيد و به آرامي روي موهايش بريزيد      يك پياله از آب حمام پر آ       ه    . سعي نكنيد صورتش را خيس آني د ب بگذاري

د و بيشتر               . وان تكيه بدهد و گردنش راحت باشد       ا آن موهايش را ماساژ دهي آمي شامپو آف دستتان بريزيد و ب
د و      چند دقيقه اين آار را انجام دهيد و بعد پياله را برداريد با آ             . روي ريشه موها تمرآز آنيد      ب گرم تميز پر آني

 . روي موهايش بريزيددر حاليكه او سرش را به عقب خم آرده است
 

 بگذارید از وان خارج شود
ر دوش آب بكشد                            د خودش را زي ه شود و بگذاري ا تخلي د ت وپي وان را برداري . قبل از اينكه بدنش خشك شود، ت

ا حول                    انيد و ب دنش را بپوش زرگ ب ه ب ا يك حول د، ب رون آم ه     (ه ديگر سرش را   وقتي بي اگر اجازه داده است آ
 ).سرش را بشوئيد



ه       . او را به اتاق خواب ببريد، روي تخت بنشانيد و با حوله موهايش را خشك آنيد                د ب ه ميتواني د آ اگر فكر ميكني
موهاي او بصورت طبيعي    اما اگر   . اندازه آافي در خشك آردن موهايش لطافت بخرج دهيد پس اينكار را بكنيد            

ه است    مجعد   ه برهن . است من اينكار را توصيه نميكنم؛ آخرين آاري آه دلتان ميخواهد بكنيد معاشقه با زني نيم
بدنش را زياد آغشته  . باالخره با ماليمت بدنش را خشك آنيد، روي تخت بخوابانيدش و بدنش را آرم مالي آنيد             

ا، زانو         د آرنجه رم در قسمتهائي مانن ه      به آرم نكنيد؛ فقط مقدار آمي آ ا و هر جاي ديگري آ ا، پ د   اوه  ميخواه
 .بماليد

 
 آماده باشيد

ه آرامي و ماليمت                              اده است، ب د چيست؟ س ه وي ميدهي پس باالخره بهترين راه براي خاتمه اين لذتي آه شما ب
ي و    در احساس راحت ام داغ چق ن حم د از اي ه او بع د آ د ببيني ما ميتواني ار  ش ب و آخر آ د سر اصل مطل بروي

 . با زبانتان…االن وقتش است آه بدنش را احيا آنيد. ندآرامش ميك
 .تا بعد، خيس نگهداريدش، به هر روشي آه دوست داريد
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اینجا شما چهار نکته اساسی را یاد خواهید گرفت که هر زنی باید آنها را بداند و هیچ مردی                    در  
مطمئن باشید از نتایج بکار     .  نیست که بتواند در مقابل چنین رفتاری از جانب یک زن مقاومت کند             

 !بردن این نکات شگفت زده خواهید شد و همچنین شوهرتان
 
 
 

 سکسراهنمای گام به گام خانمها در 
 

 
 چگونه مردتان را تحریک کنید: مرحله اول

 
 .خواهید دانست که چگونه او را برای هیجانی پی پایان آماده کنید

 
 

 تکنیکهائی برای دستان شما: مرحله دوم
 

 .یاد می گیرید که چگونه قسمتهای تحریک پذیر بدن او را نوازش کنید یا ماساژ دهید
 
 

 نکات ارضای زبانی: مرحله سوم
 
 .گیری سه تکنیک زبانی که لذت بردن او را تضمین خواهد کردفرا
 
 

 وقتی که او نمی تواند درست عمل کند، چکار باید کرد: مرحله چهارم
 

 .توصیه هائی برای احیای سکس، وقتی که همه چیز در حال خراب شدن است



 چگونه مردتان را تحریک کنید: مرحله اول
 

ونه شوهرتان را به طرز باور نکردنی از سر تا پا غرق              در این قسمت یاد خواهید گرفت که چگ        
هدف از این آموزش بدست آوردن مهارت و دانش احیای زندگی سکسی و               .  شادی و هیجان کنید   

. این مرحله به چگونگی تحریک نمودن مردتان اختصاص دارد        .  تقویت تحریک کنندگی شما می باشد    
خوب، بله، اگر شما فکر می کنید که در یک رابطه          !  تشاید بگوئید این وظیفۀ خود اوس     .  بله، می دانم 

اما من فکر می کنم     .  سکسی، هر شخص مسئول تحریک شدن خودش می باشد، حق با شماست              
به نظر کار ساده ای میرسد، اما      .  طرفین چنین رابطه ای موظفند برای تحریک یکدیگر نیز تالش کنند         

وقتی شما واقعاً امیال    .  ران تحریک میشود  حقیقت این است که در عمل هر کسی متفاوت از دیگ            
به من  .  منحصر بفرد یکدیگر را بشناسید، حقیقتاً از با هم بودن در تختخواب لذت خواهید برد                    

 !اعتماد کنید
 
 

 کشف امیال یک مرد
 

اسم این مرحله را     .  می باشد“  برانگیختگی”یکی از اولین مراحل در ارضای یک مرد، مرحله              
برای اینکه همان زن دلربائی باشید که هیچ مردی نمی تواند در              .  “ریک مرد شروع تح ”می گذاریم  

برابرش مقاومت کند، من پیشنهاد می کنم که در مورد آنچه باعث تحریکش می گردد با وی صحبت                 
تنها از این راه است که می توانید بفهمید چه چیزی هر دوی شما را برای سکس آماده                        .  کنید

 .می کند
 

زوجی برای مشاوره نزد من آمدند که طرز معاشقه مورد نظر آنها با یکدیگر فرق                   برای مثال،   
و تحریک کننده در مورد او        “  حرفهای زشت ” مرد همیشه از زنش می خواست که از             –داشت  

تا وقتی که ایندو    .  استفاده کند، در حالیکه زن همیشه از شوهرش می خواست پشتش را ماساژ دهد             
ه چگونه با شیوه های متفاوت تحریک یکدیگر کنار بیایند، روزهای سختی را             توانستند یاد بگیرند ک   

اما همینکه آنها این حقیقت پذیرفتند که هر یک نوع متفاوتی از معاشقه را                  .  پشت سر گذاشتند  
حاال .  دوست دارند، یاد گرفتند که چگونه از ترکیب هر دو تکنیک در مورد همسرشان استفاده کنند               

 با ماساژ پشت شروع می کنند، و سپس وقتی که به اتاق خواب می روند، زن شروع                 دیگر آنها معموالً  
 .می کند به گفتن کلمات زشت و در عین حال خوشایندی که مورد تقاضای شوهرش است

 
 که در زیر آمده      فرم معاشقه آماده اید که بفهمید چگونه مردتان را سر حال کنید؟ ابتدا در               

چک لیست نام   .   را تکمیل کنید    چک لیست تحریک  ید، و سپس     است، جاهای خالی را پر کن      
روشی است که من بعنوان یک سکسولوژیست بکار می برم تا اعمالی که برای بهبود ارضای جنسی                  

 . یک زوج الزم است، تعیین گردد



از شوهرتان بخواهید که پنج دقیقه وقت بگذارد و چک لیست  زیر را پر کند یا اینکه می توانید                    
مثالً در هنگام   ( بعنوان یک تمرین سرگرم کننده که با هم انجامش می دهید استفاده کنید                 از آن 

هدف ما این است که دیدگاه روشنی از آنچه که برای            ).  صرف چای بعد از شام، اما نه در تختخواب         
را بدین ترتیب شانس این     .  تحریک کردن او باید انجام دهید و آنچه نباید انجام دهید، بدست آوریم             

 .خواهید داشت که چیزهائی که مردتان دوست دارد و آنچه که باعث تحریک وی می گردد را بفهمید
 
 
 
 

 :فرم معاشقه
 

آماده اید آنچه را که مردتان در معاشقه و قبل از آن دوست دارد، بدانید؟ از او بخواهید جاهای                    
ممکن .  او بخواهید آنرا تکمیل کند    خالی را پر کند یا اینکه هر جمله را با صدای بلند بخوانید و از                  

 !است از پاسخهای او شگفت زده شوید، اما قطعاً تفریح خوبی برایتان خواهد بود
 

 : .......................جائی که دوست دارم همسرم آنجا را ببوسد -1
 
 : .........................آواز یا موسیقی که واقعاً مرا سر حال می کند -2

 
 .می پوشد نمیتوانم چشم از او بردارم..................... ....وقتی همسرم  -3

 
 : ............................سکسی ترین قسمت بدن همسرم -4

 
، من از شدت تحریک دیوانه       .............................  شاید مسخره بنظر برسد، اما وقتی همسرم          -5

 !میشوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :چک لیست تحریک
 

دارید اولویتهای سکس خود را با یکدیگر در میان بگذارید، از شوهرتان بخواهید             حاال که تصمیم    
 .قسمتهای مربوط به خود را عالمت بزند

 
 :گزینه های زیر مرا برای سکس سرحال می کند

 
 در آغوش گرفتن همسرم.......... 
 رقصیدن با همسرم.......... 
 گذراندن یک غروب عاشقانه با همسرم.......... 

 .)آشپزی با یکدیگر، گفتگو، با هم قدم زدن، و غیره(ارتباط با همسرم بروش غیر سکسی ........ ..
 .اینکه بدانم همسرم حال و حوصلۀ معاشقه دارد.......... 
 .)شانه ها، گردن، شکم، و غیره(وقتی همسرم بدن مرا می بوسد .......... 
 .اشمفقط فکر اینکه با همسرم در تختخواب ب.......... 
 .دیدن اینکه همسرم یک زیرپوش زنانه پوشیده است.......... 
 ماساژ دادن بدن همسرم.......... 
 اینکه همسرم پشت مرا ماساژ دهد.......... 
 لخت دیدن همسرم.......... 
 حمام کردن با همسرم.......... 
 گفتن امیال سکسی ام به او.......... 
 دیدن مجالت سکسی.......... 

 تماشای فیلمهای تحریک کننده یا سکسی....... ...
 رفتن به کلوپهای رقص.......... 
 شرکت کردن در یک سکس تلفنی.......... 
 اینکه ببینم همسرم تحریک شده، هیجان زده یا هوسی است.......... 
 احساس کردن بدن همسرم در کنار خود.......... 
 سرماز جانب هم“ کلمات زشت”شنیدن .......... 
 بوسیدن همسرم.......... 
 لمس کردن سینه های همسرم.......... 
 لمس کردن آلت تناسلی همسرم.......... 
 لمس شدن یا تحریک شدن آلتم توسط دست همسرم.......... 
 لمس شدن یا تحریک شدن آلتم توسط دهان همسرم.......... 
 تقریباً همه چیز.......... 

 



 آزمایش ایده های جدید
 

مانطور که می بینید، این لیست می تواند بی پایان باشد، زیرا ظرفیت انسان برای لذت و تحریک               ه
تعجبی ندارد که اغلب مشکل است امیال          !  به گستردگی تخیل شماست و تارهای عصبی شما          

اما وقتی چک لیستی داشته باشید که موارد تحریک شدن او را بیان                 .  شوهرتان را حدس بزنید    
شما حتی ممکن است    .  توانید تصمیم بگیرید که بعنوان یک همسر چگونه رفتار کنید           می کند، می  

بخواهید برخی از موارد چک لیست را که او عالمت نزده است و شما نیز تا بحال انجامش نداده اید،                     
برای مثال، اگر تماشای فیلم سکسی او را تحریک می کند، شما می توانید فیلمهائی را               .  امتحان کنید 

 .تخاب کنید که برای هر دوی شما تحریک کننده باشدان
 
 

 تکالیفی برای شبهای پر حرارت
 

در مورد  .  این هفته کمی وقت بگذارید تا لیست تمایالت تحریک کننده شوهرتان را تهیه کنید              
آنها گفتگوی باز و صریحی با یکدیگر ترتیب دهید، و وقتی که به تمام اسرار برانگیختگی او که در                     

به آنها اشاره کرده پی بردید، هر یک از آنها را روی یک تکه کاغذ بنویسید و در یک کوزه یا                      لیست  
مرحله بعدی در این درس بسیار      .  جعبه بیندازید تا وقتی که هر دو سر حال هستید قرعه کشی کنید           

یم یا دو تا قرعه از جعبه انتخاب کنید یا  براحتی به لیست خود نگاه کنید تا تصم                       .  ساده است 
 . بگیرید کدام جفت از آنها را دوست دارید که در طی روزهای آینده امتحان کنید

 
اگر می خواهید که در این درس یک گام جلوتر بروید، مجدداً سراغ فرم و چک لیست فوق                       

مهم نیست که کدام حرکت شما      .  فقط این بار تمایالت خودتان را در نظر بگیرید نه شوهرتان          .  بروید
ی آورد، اولین گام در ارضای سکسی این است که آنچه از شوهرتان می خواهید به او                  را سر ذوق م   

این شاید فقط آن چیزی باشد که شما بعنوان یک همسر نیاز دارید تا رؤیاهایتان را جامه                    .  بگوئید
 !عمل بپوشانید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تکنیکهائی برای دستان شما: مرحله دوم
 

، قصد دارد شما را به جاهای جدید و          )کات تحریک شوهرتان  ن(این درس نیز مانند درس قبلی       
بله، دستها یکی از مهمترین راههای       .  قلل مرتفع تر لذت ببرد، که راز آن در سر انگشتان شماست            

بعالوه، دانستن اینکه چه کارهائی باید با         .  می باشد“  )یا حشری هستم  (من دوستت دارم     ”گفتن  
نه تنها می تواند لذت شوهرتان را صد چندان کند، بلکه معاشقه           دستانتان در تختخواب انجام دهید،      

 . را برای شما آسان تر و لذت  بخش تر خواهد نمود
 

نوازش، ماساژ و مشکل تر از همه، جلق        :  بیائید نگاهی بیندازیم به سه نوع لمس کردن با دست          
ند، اما هیچ یک در     هر چند این تکنیکها معموالً هر دوی شما را برای سکس سر حال می ک                .  زدن

بلکه اینها روشهائی حسی هستند برای ایجاد احساسی خوب         .  رسیدن به ارگاسم هدف اصلی نیستند     
در حقیقت، وقتی مراجعین    .  و تبدیل معاشقه به یک تجربه دل انگیز و پر حرارت برای هر دوی شما              

ت داده اند، من تمریناتی را      بنده، می گویند که توانائی شان را برای ارتباطی واقعی با یکدیگر از دس             
توصیه می کنم که به آنها اجازه میدهد آرامتر باشند، نفس بکشند و فقط پوست یکدیگر را در تمام                    

این روشی است شگفت انگیز برای برقراری ارتباط با اعماق وجود یکدیگر، بدون            .  قسمتها لمس کنند  
که زوجها معموالً با ماساژ احساسات       من متوجه شدم    .  اینکه تحت فشار اعمال جنسی قرار بگیریم       

عاشقانه، یا عشق واقعی شان را نسبت به یکدیگر برمی انگیزند و پس از آن می توانند شهوت یکدیگر                  
 .را تحریک کنند، حتی گاهی تا ده دقیقه بعد از آن

 
 

 دستانتان را بکار بیندازید
 

گاه واقعاً پر احساس با       در این قسمت سه تا از بهترین توصیه های من برای خلق یک شام                  
هر سه این درسها را با یکدیگر تمرین کنید تا روحی تازه در کالبد زندگی                 .  همسرتان را می خوانید  
 .سکسی تان دمیده شود

 
 

 مالش پشت: 1تمرین 
 

این .  به شوهر عزیزتان قول بدهید که در این هفته یک شب برایش این کار را انجام می دهید                   
با حرکات ساده ای انجام دهید، مثالً لغزاندن دستتان روی پوست، فشردن                تکنیک را می توانید     

روش خوب دیگر این است که بازی دوران بچگی         .  و قلغلک دادن مالیم   )  برای رفع خستگی  (شانه ها  
، و  “دوستت دارم ”خود را تکرار کنید که در آن عباراتی را با انگشتتان روی پشت او می نویسید، مثل                 

و باالخره، مطمئن شوید که به مالیمت و مهربانی همسرتان را           .   که بگوید چه نوشته اید    از او بخواهید  
نوازش کرده اید؛ قبل از اینکه به تختخواب بروید، صورتش را نوازش کنید، در حالیکه با هم تلویزیون                 



مانید چنین نوازشهائی، روشی عالی است که به شوهرتان بفه        .  تماشا می کنید، بازویش را مالش دهید     
همچنین تفکر او را نسبت به دستان شما و آنچه که می توانید با              .  که چقدر به وی عالقمند هستید     
 .آنها انجام دهید، عوض خواهد کرد

 
 

 ماساژ احساسی: 2تمرین 
 

در .  این هفته می توانید شبی بیاد ماندنی را بهمراه شوهرتان با تماس غیر جنسی بگذرانید                   
 نبودن، آنقدر امیال اروتیکی ایجاد می کند که بعداً وقتی برای سکس              حقیقت، بعضی وقتها سکسی   

ابتدا یک جو آرامش بخش     :  از این تکنیک استفاده کنید    .  آماده شدید، می تواند آتش آنرا شعله ور کند      
ایجاد کنید، استفاده از شمع در اطراف اتاق، یک موزیک مالیم و کمی خوشبو کنندۀ هوا، می تواند                   

همچنین می توانید روغن ماساژ با عطر وانیل یا اسطو خودوس              .  لعاده ای داشته باشد   تأثیر فوق ا 
البته اهمیتی چندانی ندارد که چه چیزهائی را انتخاب می کنید؛ فراموش نکنید که اصل                  .  بخرید

 .قضیه خود شما هستید
 

کس شود و   وقتی که صحنه آرائی فریبندۀ شما کامل شد، از او بخواهید یک دوش بگیرد تا ریل                 
کف زمین هم خوب است، بطوریکه یک حوله نرم زیرش قرار داشته باشد              .  سپس روی تخت بخوابد   

کمی روغن کف دست خود بریزید و با مالیمت به           .  و چند بالش زیر پاها و سرش قرار داشته باشد          
د کمکش کنی .  در این حالت احساس می کنید انرژی شما به او نفوذ می کند              .  تمام بدنش بمالید  

 .عمیق نفس بکشد و بگذارید نوازش آرامش بخش و عاشقانه شما را ذره ذره تجربه کند
 
 

 جلق زدن با دست: 3تمرین 
 

اگر چیزی وجود داشته باشد که مردان عاشق آن باشند اما زنها اغلب از آن خجالت می کشند،                    
ن زمینه را یاد    دوست دارید که یکبار و برای همیشه یک تکنیک مطمئن در ای              .  همین کار است  

از مردتان بخواهید که به شما نشان        :  بگیرید؟ راز موفقیت در جلق زدن با دست بسیار ساده است            
یا اگر یکی   .  انجام میدهد؛ سپس عین حرکات او را تقلید کنید        )  یا استمناء (دهد چگونه خود ارضائی     

.  دستهای شما را هدایت کند     از شما راحت نیست که او را در حین استمناء نگاه کنید، از او بخواهید              
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که تکنیکهای تحریک کردن برای هر کسی متفاوت است و                  

برای مثال، یک   .  بعضی از مردها الگو یا روش سکسی شخصی دارند که فقط مختص خودشان است              
. آلتش باشد لذت ببرد   مرد ممکن است از حرکت باال و پایین رفتن دست که بصورت حلقه ای دور                 

. اما مرد دیگری ممکن است حرکت لغزشی را که با دستی خمیده صورت می گیرد ترجیح دهد                     
البته،  آن کاری که او برای خودش انجام میدهد ممکن است دقیقاً همان چیزی نباشد که او                         

 . ی را دوست داردمی خواهد شما برایش انجام دهید، بنابراین نترسید که از او بپرسید دقیقاً چه کار



در نهایت همه چیز به سلیقه منحصر بفرد او و آنچه که او را به واکنش نسبت به نوازش شما                       
خیلی رک و پوست کنده بگویم، اغلب مردها این روش تحریک               .  وامیدارد بستگی خواهد داشت    

 خیلی  جنسی را بهترین روش می دانند، مگر آنهائی که نسبت به تماس دستان یک زن با آلتشان                  
اول اینکه  :  اما این حرکت برای زنها نیز دارای مزایائی است، به سه دلیل             .  وسواسی یا ترسو باشند   

همچنین بر خالف   .  نسبت به دیگر تکنیکهای مرسوم که بکار می برید انرژی کمتری از شما می گیرد            
“ کنندهدریافت  ”آنچه که ممکن است فکر کنید، تحریک دستی یک شریک مرد و اینکه او فقط                    

این حرکتی است   .  باشد، عنان اختیار را کامالً در دست زن قرار می دهد و مرد می تواند ریلکس باشد              
و زنهای زیادی واقعاً از انجام چنین کاری تحریک می شوند،           .  که تمام مسئولیت آن بعهده شماست     

 .که دلیل خوبی برای انجام دادن آن نیز محسوب می گردد
 

اید در نظر داشته باشید این است که، مانند تمامی دیگر فعالیتهای جنسی،              آخرین نکته ای که ب    
بنابراین اگر خیلی خجالت می کشید که این عمل        .  تمرین کردن می تواند به شما کمک شایانی بکند       

، می توانید روی خیار یا     )و قطعاً شما در این احساس تنها نیستید       (را روی یک مدل زنده انجام دهید        
بزودی مهارت شما زیاد می شود، و باور کنید یا نه، ناگهان به هدیه ای               .  ار را انجام دهید   موز این ک  

فقط یادتان باشد، کلید موفقیت سکس      .  تبدیل خواهد شد که دوست دارید به شوهرتان اهداء کنید         
 دستی این است که از شوهرتان بپرسید چه کاری را دوست دارد، همان کار را بکنید و منتظر نتایج                   

 .رضایت بخش آن باشید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نکات ارضای زبانی: مرحله سوم
 

در اولین مراحل از این کارگاه آموزشی، ما از مرحله تحریک احساسی به مرحله ارضای دستی                  
اما اگر چیزی وجود داشته باشد که مردها مصرانه خواهان آن باشند، آن چیزی جز                .  شوهرتان رفتیم 

و امروز شما سه تکنیک ساده یاد می گیرید که لذت را برای همسرتان به                   .  ستتحریک زبانی نی  
 .ارمغان خواهد آورد و اعتماد بنفس شما را در تختخواب باال خواهد برد

 
 

 دهان به دهان
 

. است“  بوسیدن”بدیهی است که اولین آن      :  لذت زبانی به دو روش کامالً متمایز ایجاد می گردد         
از این مدارس ما وجود داشت که به زنان و مردان یاد می داد چگونه خوب                 ای کاش مدرسه ای غیر     

بوسیدن سبب نزدیکی بیشتر زوج شده،      .  یکدیگر را ببوسند، زیرا این عمل شروع فرآیند سکس است         
و تماس چشمی مستقیم و اشتراک نفس ها را امکان  پذیر می سازد، ارتباطی کامالً طبیعی که برای                  

  .معاشقه ضروری است
 

اگر چه، مراجعین خانم من همیشه گزارش می کنند که بوسیدن چیزی است که در معاشقه آنها                
. بهتر است شما این کار را شروع کنید تا آتش احساس او و خودتان را شعله ور سازید                .  گم شده است  

ک اگر شوهرتان از بوسیدن صمیمی طفره می رود، این شاید دال بر آن باشد که او نسبت به نزدی                     
به او  .  شدن به شما مردد است یا اینکه به اندازه کافی صمیمیت بین خودش و شما احساس نمی کند                

اطمینان دهید که شما می توانید آنچه که در بوسیدن دوست دارید یا دوست ندارید را با هم مطرح                   
اشای آن شما   کنید، مخصوصاً اگر تمریناتی برای انجام دادن دارید یا فیلمی در اختیار دارید که تم                

برای مثال، میتوانید اطراف دهان شوهرتان را لیس بزنید یا زبانتان را داخل                .  را راهنمائی می کند  
 .هر دوی این حرکات می تواند شدیداً تحریک کننده باشد. دهانش کنید تا با زبان او تماس پیدا کند

 
 

 سکس زبانی به سادگی انجام می گیرد
 

: ی برای همسرتان نیز کامالً روشن است اما اغلب ساده نیست             دومین روش انجام ارضای زبان     
چرا؟ مراجعین من اغلب به     .  خیلی از زنها حتی از عبارت سکس زبانی وحشت دارند           .  سکس زبانی 

من می گویند که می ترسند در هنگام انجام این عمل احساس خفگی به آنها دست دهد، یا                          
نکه نمی دانند او واقعاً از کاری که می کنند خوشش می آید          می ترسند که اشتباه آنرا انجام دهند یا ای       

آیا حتماً باید آنرا داخل دهانم      ”بنابراین یکی از متداول ترین سؤالها در این زمینه این است که            .  یا نه 
حتی اگر شما از دست این نگرانی ها خالص نشوید، می توانید از امروز در سکس زبانی با                   .  “  بکنم؟

 :چگونه؟ با تکنیکهائی مثل این.  کنیدمهارت کامل عمل



 به کارهای تمرینی بپردازید
 

همانند درس قبلی در مورد کارهائی که با دستتان انجام می دهید، راز سکس زبانی هم این است        
اگر با انجام سکس زبانی برای       .  که به سادگی از شوهرتان بپرسید که چه چیزی را دوست دارد               

کنید، وقت آن است که از او بپرسید چه چیزی را دوست دارد و چه                همسرتان احساس راحتی نمی    
اگر بیرون از اتاق خواب احساس راحتی بیشتری می کنید این گفتگو را در               .  چیزی را دوست ندارد   

وقتی که یک سری ایده در این زمینه بدست آوردید، این تمرین را انجام               .  خارج از آن ترتیب دهید    
 : دهید

 
جائی برای نشستن پیدا    .  بردارید و پوستش را بکنید    )  که خیلی رسیده نباشد   (ه  یک موز تر و تاز    

. کنید که بتوانید در آنجا تنها و ریلکس باشید و مهارتهای زبانی خود را روی این میوه تمرین کنید                   
وقتی با تمرین خصوصی، جرأت و اعتماد بنفس الزم را بدست آوردید، ممکن است بخواهید این                    

او را تشویق کنید که به شما       .  در حضور همسرتان هم انجام دهید و از او کمک بگیرید           تمرینات را   
با استفاده از یک شیء     .  بگوید دوست دارد اینکار را سریعتر، آرامتر، یا در کدام قسمت انجام دهید              

تمرینی، ترس شما از انجام واقعی این عمل از بین خواهد رفت و اعتماد بنفس الزم برای ارضای                      
هرتان را از این طریق بدست خواهید آورد که منجر به ارضاء و موفقیت هر دوی شما در سکس                     شو

 .خواهد شد
 
 

 مشکل بد مز ه بودن
 

اگر فرو بردن آلت شوهرتان در دهان، برایتان خوش آیند نیست، چرا در ابتدا از تمیز بودن وی                    
ا یک دوش با هم بگیرید که هم خیلی         اطمینان حاصل نمی کنید؟ می توانید با هم به حمام بروید و ی          

بعد اگر واقعاً می خواهید آنچه در      .  رمانتیک است و هم شما را از تمیز بودن آلت وی مطمئن می کند            
دهانتان می برید خوشمزه باشد، او را به پشت بخوابانید و از روغنهای سکسی قابل خوردن، شربتهای                

استفاده از  .   دهانتان در تماس است استفاده کنید      شیرین و یا خامۀ زده شده روی قسمتهائی که با          
 .هر یک از این موارد، روشی عالی برای مزه دار کردن معاشقه و رسیدن به نتایج خوشمزه تر می باشد

 
 

 تکنیکهای خود را تغییر دهید
 

وقتی که با انجام سکس زبانی راحت شدید، ممکن است بخواهید که روشهای جدید و مهیجی                  
 How to Beدر کتابش تحت عنوان “ لو پگت”خانم . رید تا واقعاً به همسرتان لذت بدهیدرا بکار بگی

a Great Lover             برخی از  .   روشهای مختلف زیادی را برای ارضای زبانی یک مرد توضیح داده است
در آورده و در    “  هام”که شما صدای    “  هام کردن ”:  این روشها که مورد عالقه من نیز هست عبارتند از         



که شما در آن برای تحریک بیشتر،       “  چای کیسه ای ”یکه مک می زنید ایجاد لرزش نیز می کنید؛        حال
بیضه ها را مک می زنید؛ و تحریک همراه با لرزش قسمت پائینی زیر سر آلت، که مکیدن سریع و                      

 !باور کنید. مکرر آن خیلی خوب جواب می دهد
 
 

 تکالیف داغ داغ برای امشب
 

جدیدی که آموخته اید آماده هستید؟ با استفاده از تکنیکهائی که ذکر آن             برای تست مهارتهای    
و همینطور که این تکنیکها را بکار می برید حواستان باشد که            .  رفت، شوهرتان را شگفت زده کنید     
دیدن پیشرفتتان بعنوان یک عاشق، به شما کمک می کند تا            .  کدامیک از آنها بهتر جواب می دهد      

. حترام جنسی شما افزایش یابد و حتی تمایالت سکسی خودتان نیز آشکار گردد             سکسی تر باشید، ا  
: از چاشنی شکالتی تا تکنیکهای لیسیدن، انتخاب با شماست، اما یک چیز را به خاطر داشته باشید                 

 !او بهر حال قطعاً عاشق این کارهای شما خواهد شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 می تواند درست عمل کند، چکار باید کردوقتی که او ن: مرحله چهارم
 

برای مرحله پایانی آماده هستید؟ تا اینجه سه اصل مهم را در لذت دادن به همسرتان با هم                       
این .  تحریک کردن او، ارضای او با دستانتان و استفاده از فوت و فنهای سکس زبانی                 :  مرور کردیم 

 .یعنی سکس: درس در مورد اصلی ترین رویداد است
 

قابل درک است که برخی از مردان در این قسمت شدیداً مشکل دارند، که یا انزال زودرس                       
این سه تکنیک،  بهترین روشهای شما برای بازگشت به سکس است              .  می باشد یا عدم نعوظ آلت     

 .وقتی که داخل اتاق خواب همه چیز در حال خراب شدن است
 
 

 آیا این برای همه مردها اتفاق می افتد؟
 

 مرد، سه نفر از      10، از هر     )228، شماره   1999سال  ( طبق ژورنال جامعه پزشکی آمریکا         بر 
که من آنها را از کار       (برخی از متداول ترین معضالت جنسی مردان         .  مشکالت جنسی رنج می برد    

انزال سریع یا زودرس، عدم نعوظ آلت یا عدم توانائی در راست کردن، و                )  افتادگی جنسی می نامم  
  باز گردید تا برای      1اگر همسرتان در گروه سوم جای دارد، به مرحله          .  ل جنسی می باشد  کاهش می 

 .بقیه شما به خواندن ادامه مقاله ادامه دهید. تقویت شهوت جنسی او راهی پیدا کنید
 
 

 بیانتان را تغییر دهید
 

ین عملیات  سؤالی که به کرات از مردان دریافت می کنم این است که چگونه کنترلشان را در ح                
کم کم دارد منسوخ میشود که من از این         “  انزال زودرس ”عبارت  .  جنسی با همسرشان بهبود بخشند    

در مشاوره با مردانی که با این مشکل دست به گریبان هستند، من عموماً                 .  بابت بسیار خوشحالم  
های جنسی شان  متوجه این موضوع شدم که اگر آنها یاد بگیرند که چگونه در مورد از کار افتادگی                  

. مانند یک امر قابل کنترل و موقتی صحبت کنند، می توانند یاد بگیرند که چگونه بر آن غلبه کنند                   
دارد من پاسخ می دهم،     “  انزال زودرس ” ساله می گوید که        40برای مثال، وقتی که یک مرد          

 شوید، یا  زودرس برای چی یا کی؟ منظورتان این است که برای خانمتان خیلی سریع تخلیه می                 ”
نیاز به گفتن نیست که موقع صحبت کردن درباره         “  اینکه دوست دارید بتوانید بیشتر طولش بدهید؟      

 .چنین موضوعی با شوهرتان، خیلی مهم است که از بیانی استفاده کنید که به او قدرت می دهد
 
 
 
 
 



 انزال سریع
 

ل به ارگاسم رسیدن شوهر در      تمرینی وجود دارد که بایستی به تمام کسانی که از مشکل متداو            
گام اول این است که اطمینان حاصل کنید به         .  حالیکه آنها تازه گرم شده اند رنج می برند، کمک کند        

خوشبختانه بدین ترتیب   .  تحریک و لمس شده باشید     )  چوچوله(اندازه کافی در ناحیه کلیتوریس       
می دانم که ممکن است    .  م شود شما به یک حالت ارگاسمی خواهید رسید قبل از اینکه او ارگاس              

کمی عجیب باشد، اما چون برای زنها رسیدن به چندین ارگاسم امکانپذیر است، من همیشه به                     
مراجعینم می گویم که اگر شما به اولین ارگاسم دستی یا زبانی خود برسید، این امر مشکل بالقوه                    

 .ساند، به حداقل خواهد رساندهمسرتان را در اینکه نمی تواند شما در دخول آلت به ارگاسم بر
 

مرحله دوم وقتی شروع می شود که او احساسی مانند آن دارد که میخواهد بیاید و هنوز هیچ                     
اگر این اتفاق افتاد، از او بخواهید دیگر داخل واژن شما           .  یک از شما آمادگی خاتمه معاشقه را ندارید       

قه ای دور آلتش در قسمت انتهائی پایۀ       سپس با دست یا یکی دو انگشت خود حل        .  هیچ حرکتی نکند  
وقتی آبها از آسیاب افتاد، می توانید به آمیزش خود         .  آن تشکیل دهید و برای ده ثانیه آنرا نگهدارید        

این کار در اکثر موارد از انزال سریع او جلوگیری می کند، اما گاهاً الزم است که یک مرد         .  ادامه دهید 
 .بگیرداین کار را تمرین کند تا نتیجه 

 
 

 مشکل راست نشدن آلت و راههای مقابله با آن
 

قرصهای .   می باشد (Erectile Dysfunction, ED)دومین از کار افتادگی متداول عدم نعوظ آلت         
ویاگرا که برای جلوگیری از راست نشدن تجویز می شود، روش بسیار خوبی است، اگر شما و                        

و خرید قرصهای اغلب گران      )  والً اورولوژیست معم(همسرتان با مطرح کردن مشکلتان با پزشک          
بر خالف بحثی که بر سر سالمت         !  این روش جواب می دهد    .  قیمت ویاگرا مشکلی نداشته باشید     

استفاده از این قرصها در جریان است، اگر شما از نیتروگلیسیرین استفاده نمی کنید یا پزشک شما را                 
این قرصها  .  وبی برای درمان عدم نعوظ آلت می باشد      از مصرف ویاگرا منع نکرده باشد، روش بسیار خ        

داروی تقویت قوای جنسی نیستند، با این وجود، همسرتان حتماً باید با اورولوژیست خود در مورد                  
حتی برخی داروها می تواند بر راست      .  بقاعده بودن یا نبودن سطوح فیزیولوژیکی بدنش مشورت کند        

 .شدن آلت تأثیر منفی بگذارد
 
 
 
 
 
 
 



 راست نگهداشتن آلت
 

اگر شما و همسرتان با راست نگهداشتن آلت مشکل دارید، می توانید از تکنیک فشار دادن در                   
مانند روشی که برای جلوگیری از انزال سریع در باال تشریح           (قسمت انتهائی پایه آلت استفاده کنید       

کار .  آلت حفظ خواهد شد   با استفاده از این روش جریان خون در جائی که می خواهید یعنی               ).  شد
این حلقه  .  دیگری که می توانید بکنید این است که یک حلقه دور پایه آلت شق شدۀ وی قرار دهید                 
وقتی هر  .  باید دارای چفت یا گره ای باشد تا بتوان آنرا براحتی در محل خود قرار داد و یا آزاد کرد                    

روشهای .  زاد یا گره آنرا باز کنید      دوی شما آمادۀ به ارگاسم رسیدن وی هستید، چفت حلقه را آ              
داروهای :  دیگری نیز وجود دارد که می تواند مؤثر واقع شود، اما نیاز به تجویز پزشک دارد، مانند                   

تزریقی که خودتان آنرا به آلت شل تزریق می کنید تا سفت شود، یا استفاده از پمپهای مخصوص                    
 Top Gun و   Vigorex.   نعوظ مؤثر واقع شود    مکمل های طبیعی نیز می تواند در افزایش قدرت      .  آلت

 . دو نمونه از آنها هستند که من مورد تحقیق قرار داده ام و تأییدشان می کنم
 

اگر هر دوی شما به هنگام      .  در نهایت نگرش مثبت ذهنی نیز به بهبود این قضیه کمک می کند            
 بردن از احساسات    سکس راحت و بدون استرس باشید، ممکن است متوجه شوید که صرفاً لذت               

 و تمرکز روی لحظاتی که با هم          – شامل بوسیدن، نوازش و شکلهای دیگر معاشقه           –لذت بخش  
 .دارید، شاید همان درمانی باشد که به آن نیاز داشتید

 
 

 یک تمرین داغ برای دو نفر
 

در اینجا تمرین ساده ای وجود دارد که عشق شما را عمیق و سرزنده نگه خواهد داشت و                        
این تمرین را بصورت هفتگی انجام دهید؛ ترجیحاً در         .  ارتهائی را که آموختید نهادینه خواهد کرد      مه

برای ایرانیها شبهای   «مثل آخر شبهای یکشنبه     (زمانی که از تمام تنش ها و فشار ها راحت هستید           
ا در شبی    پس از اینکه بچه ها خوابیدند ی      –یا بعد از صرف یک شام دلپذیر با موسیقی متن            »  جمعه

 ).که خانه فقط به شما اختصاص دارد
 

مثالً از همسرتان    .  روابط سکسی خود را یاد  آوری کنید         “  حرارت”در یک چنین لحظاتی،       
“ خوب، در مورد رابطه ای که اخیراً در اتاق خواب با هم داشتیم چه احساسی داری؟                   ”  بپرسید،  

. گرمی داشتید، پس بخاطرش از او تشکر کنید       اگر رابطۀ   .  االن وقت انتقاد کردن نیست    :  یادتان باشد 
و اگر رابطۀ سردی داشتید، روشهای      .  اگر ولرم بود، در مورد روشهائی صحبت کنید که گرمترش کند          

. خاصی را برای بهبود این وضعیت اتخاذ کنید یا به یک مشاور حرفه ای در این زمینه مراجعه کنید                   
ثبت در دفتر  یادداشت روزانه، می تواند کمک مؤثری         هر چیزی از انتخاب یک کتاب جدید گرفته تا          

باشد، مخصوصاً اگر شما چیزهائی که هر ماه در دفتر خود می نویسید را مرور کنید و پیشرفت خود                   



همچنین می توانید اهداف خاصی را در سکس بصورت ساالنه و یا حتی                .  را تحت نظر قرار دهید     
 باعث خواهد شد وضعیت مورد نظر خود را تعیین کنید و             ماهانه برای خود در نظر بگیرید؛ این کار       
 چه چیزی بهتر از این می تواند باشد؟. ببینید آیا به آن دست پیدا کرده اید یا نه

 
 
 
 
 
 
 

 :یادداشت مترجم
 

امیدوارم این مقاله تقاضای مکرر خانمها در مورد بیان تکنیکهای سکسی مربوط به آنان را                     
 آقایانی که در مورد مشکالت جنسی خود تماس گرفته بودند نیز                 هر چند .  پاسخگو بوده باشد   

یقیناً طرح نقطه نظرات ارزشمند تمامی      .  می توانند از نکات مطرح شده در این مقاله استفاده نمایند          
. شما خوانندگان گرامی، مشوق و راهگشای بنده در ارائه هر چه مفید تر این سری مقاالت خواهد بود                

 .  در اختیار شما عزیزان قرار داردcom.majidarticle@yahooیمیل بدین منظور آدرس ا
 
 )مجید(



 
 
 
 

 :برای خانمها
 
  راز برای لذت بردن از سکس7
 
 
 

 Anna Kramer:  نوشته
 Women.comاز سری مقاالت سایت  

 (email: majidarticle@yahoo.com)مجید   :  ترجمه و تنظیم
 
 
 
 
 

در حالیکه بعضی از خانمها بر قله های لذت جنسی قرار می گیرند، بعضی دیگر با تردید به این                   
رند؛ گویا باور ندارند اصال چیزی بنام لذت جنسی یا در حد اعالی آن ارگاسم، وجود                   مسئله می نگ 

هدف از این مقاله کمک و راهنمائی به این دسته از مشتاقان ارگاسم است تا                 .  خارجی داشته باشد  
پس این شما و این     .  بتوانند جای خالی یا کمرنگ آنرا در زندگی خود هر چه بهتر و قویتر، پر کنند                

 . استراتژیهای سکسی زنانههم
 
 

 
او مدام اسم شما را تکرار می کند،          :  شما و شوهرتان در گرماگرم احساس و شهوت هستید            
شما میدانید که او آماده است، اما او         .  محکمتر و محکمتر فرو می کند، تند و صدادار نفس میکشد           

قط شما را از تمرکز سکسیتان دور       او بیشتر سعی میکند، اما این بی تابی او ف        .  میداند که شما نیستید   
 .می کند و باالخره یک لذت دیگر نابود می شود

 
خانهمائی که توانسته اند با بکار بستن        .  ما با خانهمای زیادی در این مورد صحبت کرده ایم            

تدابیری نه چندان مشکل و عجیب و غریب بر ضعف ارگاسم خود غلبه کرده و آنرا به نقطه قوت                       
همچنین از مشورت متخصصان در این زمینه بی نصیب          .  ا همسرانشان تبدیل کنند   خود در روابط ب   

 .چکیده این راهکارها را در زیر بخوانید. نمانده ایم
 
 



  همیشه به دنبال یک ارگاسم لرزه آور باشید-1
 

این طور نیست که زنان ارگاسمی برای رسیدن به لذت در سکس عقب بنیشنند و دست روی                   
که آنها یقین دارند برای رسیدن به خواسته شان باید خود را از قید وبند رها کنند و                 بل.  دست بگذارند 

 .وارد عمل شوند
 

قطعا، بله،  ”:   ساله در سانفرانسیسکو ادعا میکند     27 یک طراح وب سایت      Michelle Cohnخانم  
داشت من در سکس به اوج لذت میرسم؛ چرا که نه؟ برای من مسئله این نیست که ارگاسم خواهم                    

به عبارت دیگر این کمی شبیه آن است که در          .  یا نه، مسئله این است که چگونه آنرا خواهم داشت          
رستوران شما ساالد کاهو سفارش بدهی و بعد با خود فکر کنی که اگر برایم استیک بیاورند چه                      

س اما آن چیزی که عاید شما میشود همان ساالد است؛ خوب، شاید دفعه بعد شان                 .  خوب میشود 
پس اگر یک پروسه سکسی برای من جواب ندهد، فعاالنه یکی دیگر را امتحان              .  بهتری داشته باشید  

 “.خواهم کرد و اگر الزم باشد تا وقتی مشکلم حل شود به این جستجو ادامه خواهم داد
 

در کل، به نظر میرسد مردان به لذت سکسی دست می یابند؛ پس چرا ما زنها از آن محروم                       
ارگاسم سکسی  ” متخصص سکس و نویسنده کتاب            Barbara Keeslingم دکتر    باشیم؟ خان 
من اسم این را می گذارم اختالف ارگاسم جنسیتی؛ مردان از نظر              ”:  در اینباره میگوید  “  فوق العاده

. فیزیکی باور دارند که حتما ارضا خواهند شد و همین باور است که باعث میشود این اتفاق بیفتد                    
چیزی باالتر از    را بپذیرند، من قسم میخورم که به         این باور بی قید و شرط     ند مردان،   اگر زنان نیز مان   

 “. دست پیدا کنندلذت
 
 
 
 
 
  ذهن خود را شستشو دهید-2

 
برای تجربه کردن لذتی فوق العاده در سکس، الزم است تا از نیرومند ترین عضو سکسی خود                   

زنانی که  ” متخصص سکس و نویسنده کتاب       Gina Odgenخانم دکتر   .  کمک بگیرید؛ یعنی مغزتان   
مغز ما زنها بگونه ای طراحی شده است        ”:  در اینباره می گوید  “  )1995قطع جیبی،   (عاشق سکسند   

کوچکترین پریشانی روی صفحات ذهن ما ثبت        .  که دنیا را خیلی موشکافانه تر از مردها می بینیم         
 “.د سبب تخریب دنیای سکسی ما گرددمی شود؛ که در بعضی موارد چیز خوبی است اما می توان

 
ذهن خود را از نگرانی های آزاردهنده پاک کنید تا پریشانی شما به حداقل برسد و                   :  راه حل 

 .بتوانید روی لذت بردن تمرکز کنید



  تمام نبوغتان را در احساساتی بودن به خرج دهید-3
  

 خیارشور، پیاز، سس مایونز     شامل گوجه، کاهو،  (فرض کنید بخواهید یک چیزبرگر درجه یک را         
. غیر ممکن است، درسته؟ و شاید بنوعی هم مسخره بنظر برسد          .  با چاقو و چنگال بخورید    )  و خردل 

خوب، چگونه انتظار دارید به ارگاسم طالئی دست پیدا کنید در حالیکه کمی خودتان را آزادتر                      
 .نمی کنید

 
غلبه بر تابوهای    ”:   چنین می گوید    ساله از نیواورلئان    28 یک نقاش     Margaret Nariخانم  

) سکس(من عادت داشتم از دیدن صحنه های پورنو         .  سکسی، زندگی سکسی مرا دچار تحول کرد       
اما بعدا دوست   .  می دانستم)  و حتی یک مرد   (من بنوعی آنرا لکه ننگی برای یک زن           .  متنفر باشم 

نه !  که چه می گویم؟ معجزه شد    پسرم مرا متقاعد کرد که فقط یکبار دیگر امتحان کنم، می دانید              
تنها ارگاسمی شگفت انگیز داشتم، بلکه فهمیدم من چه آدم خوبی بودم که تماشای تصاویر پورنو مرا             

حاال من همه آنها را می بینم و شما نمی دانید که چگونه بر قله های دنیای سکسی               .  به انحراف نکشید  
 “.قرار گرفته ام

 
من هر چیزی را  یکبار      ”:   ساله در نیویورک می گوید    25ل   ، یک دال   Brenda Petermanخانم  

اما اگر جواب داد،    .  اگر بدرد سکس من نخورد، دیگر سراغش نمی روم؛ پایان قصه           .  امتحان می کنم 
برای کاستن از فشار روحی و جسمی، من و دوست پسرم عقیده  داریم            .  تازه اول خوشبختی من است    

هکارها و نو آوریهای سکسی خود هستند، هرگز نباید به           که وقتی طرفین سکس مشغول انجام شا       
 “. با هم خندیدن خوب است، اما به هم خندیدن هرگز–همدیگر بخندند 

 
 
 
 
 
  همیشه با یک مرد باشید-4
 

زنان موفق در سکس همیشه توصیه می کنند که خانمها تجربه های سکسی خود را تنها با یک                  
 ، Megan McBrideخانم . تیکی آنها بیشتر و متمرکز تر گردد  مرد شریک شوند، تا توان جنسی و ارو       

از وقتی که من و دوست پسرم زندگی         ”:   ساله و طراح داخلی از النگ آیلند تعریف می کند             28
 درصد موارد به ارگاسم می رسم، در حالیکه میانگین دوره           90مشترکمان را شروع کرده ایم، من در        

 آن در چیست؟ خوب، حاال دیگر در طی رابطه، ما نقاط لذت              راز.   درصد بود  50نامزدی من حدود    
 “.یکدیگر را بطور کامل می شناسیم و کامال راحت و آزاد به یافتن نقاط جدید ادامه می دهیم

 
 
 



  آن چیزهائی که جواب می دهد را دنبال کنید-5
 

؟ “  خه شوید هرگز فراموش نمی کنید چگونه سوار یک دوچر       ”این گفته قدیمی را شنیده اید که        
این بدین خاطر است که اگرچه مغز شما ممکن است فراموش کند، اما ماهیچه های شما حافظه                    

. و بدین تریتب سوار شدن به قلل لذت نیز اصال مشکل نخواهد بود             .  فیزیکی خود را حفظ می کنند    
هنگین آنچه که شما بعنوان ارگاسم احساس می کنید انقباض آ         ”  :   توضیح می دهد  Keeslingدکتر  

بنابراین اگر وضعیت مطمئنی وجود دارد که سطح          .  چند ماهیچه لگنی بیشتر نیست     )  ریتمیک(
تحریک شما را باال برده و حتی برای یکبار شما را به ارگاسمی مهیج رسانده است، تنها کاری که                      

وه بر  باید بکنید این است که به عقب برگردید و همان وضعیت موفق قبلی را تکرار کنید، چون عال                   
 “.مغز، حافظه فیزیکی بدن شما آن وضعیت را در خود ضبط کرده است

 
 ساله و ویرایشگر فیلم در نیویورک درباره خودش تعریف              Shelly Oppenheim    ، 29خانم  

برای مدت طوالنی من فقط با تحریک زبان یا دست ارگاسم داشتم و نه هرگز با دخول                     ”:  می کند
بعد، یک روز عصر که من و دوست پسرم        .  چنین وضعیتی کرده بودم   اصوال من خودم را تسلیم      .  آلت

 –روی مبل اتاق نشیمن مشغول سکس بودیم، او از من خواست که در یک زاویه خیلی عمودی                      
وقتی در این وضعیت آلتش را در من فرو کرد، من دیوانه              .   روی او قرار بگیرم     – درجه   90حدود  
 به مشکل برمی خورم، به همان وضعیت برمی گردیم و           حاال دیگر هر وقت در ارگاسم شدن        .  شدم

 “. واقعا حالت تضمین شده ای برای من محسوب می شود–همیشه هم جواب می دهد 
 
 
 
 

 :از تمام قابلیتهای خود استفاده کنید
 

و چه کسی می گوید که شما مجبورید بخاطر همین سکسی که دارید خدا را شکر کنید؟ خانم                   
Megan پی برده ام که هر وقت نرمش شنا را انجام می دهم، لذت سکس من کمی                 من  ”:   می گوید

شاید به این   .  در حقیقت، باور کنید یا نه، من واقعا ارگاسمهای دیوانه کننده ای دارم            .  بیشتر میشود 
خاطر باشد که بدن ورزیده ای دارم یا اصال فیزیک بدنی من اینگونه است یا چون ماهیچه هایم را                     

 “.کی میداند؟ کی اهمیت می دهد؟ گفتن ندارد، باال تنه من واقعا جذاب شده است.  امخوب بار آورده
 
 
 
 
 
 
 



  خوش بگذرانید ؛ زیاد بفکر اینکه حتما لذت ببرید نباشید-6
 

همچنین ضامن صلح جهانی نیست یا ابرقدرتها را به          .  سکس سرطان را شفا نمی دهد     :  یک راز 
نکته ایجاست که همیشه درست انجام دادن سکس          ).  نهایا هر چیز مهمی مثل ای      (زیر نمی کشد   

این مثل چیزی است که مادرم عادت داشت در          ”:   می گوید Keeslingخانم  .  اهمیت چندانی ندارد  
 “.او می گفت اگر یک قطار را از دست دادی، یکی دیگه همین دور و برهاست. مورد مترو بگوید

 
: اسمی های چیره دست از تگزاس اصرار دارد        ساله و یکی از ارگ      Greta Omansky   ، 30خانم  

خیلی کارکشته بودن و نگران بودن در مورد آن، درست مثل           .  سکس برای تفریح آفریده شده است     ”
برای من فرقی نمی کند که     .  این است که از خوردن یک کیک شکالتی خوشمزه هراس داشته باشید           

معموال پیش  .   واقعا خوش گذرانده باشم     آداب سکس را زیر پا گذاشته ام یا نه؛ مهم این است که              
رفتن با شرایط جاری، همان چیزی است که آنچنان شما را به اوج می برد که در پوست خود                          

 “.نخواهید گنجید
 
 
 
 
 
  نوازش قبل از آمیزش را فراموش نکنید-7
 

 
 :حرکات زیر را زنان بعنوان کارهائی عنوان می کنند که برایشان لذت بخش است

 
 –پاها، مکیدن انگشت پا، گذاشتن انگشتهایش یا زبانش در فضای بین پنجه پاهایم              ماساژ  ” •

اغلب آنچه که   .  و بطور کلی هر گونه توجه به پاهایم، اثر سکسی فوق العاده ای روی من دارد              
“ .او روی مواضع تناسلی من انجام می دهد از درجه دوم اهمیت در ارگاسم برخوردار است                

 . ساله، جواهرشناسShira Goldsmith ، 31به نقل از خانم 
 
نه خیلی محکم، فقط    .  شاید خیلی مبتذل بنظر برسد، اما من دوست دارم به باسنم بزنند            ” •

بعدش، من به او نشان خواهم داد که چه دختر بدی             .  در حدی که احساس سوزش بکنم      
 . ساله، پیشخدمتLiz Sillian ، 22به نقل از خانم “ .میتوانم باشم

 
 نه  –سرم میداند، تنها کاری که باید انجام دهد این است که گردنم را بلیسد                   دوست پ ” •

در این لحظات واقعا به من احساس         .  بوسه های آرام، بلکه خوردن، مکیدن، و گاز گرفتن         
 . ساله، طراح وب سایتDeanne Stone ، 29گفته های خانم “ .نوجوان بودن دست می دهد

 



 من خشن برخورد می کند، این کارش برایم خیلی تحریک          وقتی شوهرم بیشتر از معمول با     ” •
برای من مثل این    .   مرا به دیوار فشار می دهد، و لباسم را به زور درمی آورد             –کننده است   

گفته های “  .است که احساس می کنم انتهای تمام عصبهای روی بدنم در حال انفجار است              
 . ساله، مسئول فرهنگیMarly Lavan ، 27خانم 

 
 از بازی با زبانم در حین بوسیدن        –زش در هر مرحله از روند سکس مرا دیوانه می کند            نوا” •

گرفته تا وقت صرف کردنش برای تمام بدنم، و باید آنقدر ذره ذره و آرام آرام انجام شود که                   
 ساله، طراح   Kim Brown   ، 26به نقل از خانم     “  .من از او خواهش کنم تا آخرش ادامه دهد        

 .شهری
 
 
 
 
 
 
 
برای در میان گذاشتن نظرات، پیشنهادات و سؤاالت خود می توانید با ایمیل باالی مقاله مکاتبه                   (

 .)نمائید



 
 
 

 راهنمای اولین سکس برای مردان
 
 

 David Strovny:  نوشته
 AskMenاز سری مقاالت سایت  

 
 (majidarticle@yahoo.com)مجید  :  ترجمه و تنظیم

 
 
 
 
 

زنی که با او نامزد هستید به نظر می آید          .  شما یک مرد بالغ هستید و تا حاال سکس نداشته اید          
 . این هستید که آیا می توانید از پس اینکار بربیایید یا نهدر سکس با تجربه باشد و شما نگران

این احساس اضطراب و فشار کامال طبیعی است؛ حتی مردانی که دیگر باکره نیستند نیز گاها دچار                  
اما قبل از اینکه وارد این مبحث شوم، آنچه شما باید بدانید این است                .  چنین استرسهائی می شوند  

 که به او بگوئید تا حاال با زنی سکس نداشته اید؟که آیا اصال لزومی دارد 
 

با اینکه بعضی از    .  تصمیم گیری در مورد اینکه به زنی بگوئید باکره هستید کار ساده ای نیست              
زنها از فکر اینکه باید بشما یاد بدهند چگونه آنها را ارضا کنید آشفته میشوند، برخی دیگر ممکن                     

 .یاد هیجان زده نشونداست از بازی کردن نقش رهبر سکس ز
 

قطعا، اگر شما زنی را در یک کلوپ شبانه مالقات کرده اید و بخواهید در یک مُتل کار را با او                        
این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که       .  تمام کنید، واقعا لزومی ندارد که او بداند بار اولتان است           

 .شما نامزدی جدی با یک زن داشته باشید
 

به .   نامزد بوده باشید، احتماال به اندازه کافی در مورد طرز فکر زنتان می دانید               اگر برای دو ماه   
این گفته می تواند   .  نظر من، اغلب زنها از دانستن اینکه شما بار اولتان است خوشحال خواهند شد               
 .حالت تملق آمیز داشته باشد، درست همانطور که ممکن است برای او داشته باشد

 
حتی اگر شما به او نگوئید، ممکن است خودش شک کند، یا فرض کند خیلی                موضوع این است که     

 .در این زمینه تجربه ندارید
 
 



 آمادگی برای لحظات غیر قابل پیش بینی
همه میدانند که هیچ سکسی به اندازه نوع پیش بینی نشدۀ آن لذت بخش نیست، بنابراین شما                 

این کمی ضد و نقیض بنظر       (الزم را دارید     باید مطمئن باشید که برای چنین لحظه ای آمادگی            
اینقدرها که فکر   ).  می رسد، اما به من اعتماد کنید، شما از چنین آمادگی خوشحال خواهید شد                

 .می کنید کار سختی نیست
 
 

 کاندوم بخرید
همیشه چند تا کاندوم در دسترس داشته باشید؛ مهمترین نکته این است که اگر محافظ در                    

 . ز درگیر شدن با چنین لحظاتی خودداری کنیداختیار ندارید، ا
بسته .  عالوه بر این، یکی از کاندومها را از قبل امتحان کنید که مطمئن باشید مشکلی پیش نمی آید                

 .را باز کنید، نوک جلوئی کاندوم را بگیرید و آنرا تا آخر روی آلت شق شده تان بکشید
 
 

 همیشه پاکیزه باشید
مطمئن باشید که   .   خیلی مهم است، مخصوصا در مورد معاشقه          آراستگی مناسب بطور کلی    

اگر ختنه نشده اید، پوست ختنه گاه     (ناخنهایتان همیشه تمیز و کوتاه هستند، هر روز دوش بگیرید            
، شرت تمیز بپوشید و مهمتر از همه اینکه جنگل             )را عقب بکشید و زیرش را خوب تمیز کنید           

بهتر است که موهای اطراف آلت را بتراشید و خالصه اینکه           .  ریدشرمگاهی تان را کوتاه و مرتب نگهدا     
 .روی این مسئله کمی هم ولخرجی کنید ضرری ندارد

 
 

 نگهداشتن خود را تمرین کنید
اگر چه خیلی از مردها فکر می کنند اگر جلوی انزال را بگیرند لذت خود ارضائی از بین می رود،                   

اطمینان میدهد در اولین سکس کنترل کافی روی خود          نتیجه چنین تمرینی این است که به شما          
وقتی خود ارضائی می کنید و احساس می کنید به انزال نزدیک شده اید، تحریک خود را                    .  دارید

بدین ترتیب، شما یاد    .  متوقف کنید و صبر کنید تا کمی آبها از آسیاب بیفتد، بعد دوباره شروع کنید              
 .رسید چگونه انزال خود را به تعویق  بیندازیدمی گیرید که وقتی آن لحظه بزرگ فرا 

 
 

 حاال وقتش است
بزرگ فرا می رسد، آرام و متین باشید، اصال الزم نیست دست و پایتان را              )  یا روز (وقتی آن شب    

شما برای آماده شدن برای چنین لحظه ای وقت گذاشته اید، پس تا می توانید از آن لذت                 .  گم کنید 
 . می توانید انجام دهید این است که تمام این لحظات را به او اختصاص دهیدبهترین کاری که. ببرید



 وقت بگذارید
بزرگترین اشتباهی که بیشتر آقایان مرتکب می شوند این است که در اولین سکس خیلی عجله                

اما شما دچار این اشتباه نخواهید      .  می کنند و قبل از اینکه حتی تحریک شوند، انزال اتفاق می افتد            
 .د، چون می دانید که معاشقه و همخوابی در اصل برای لذت بردن است و نه فقط برای سکسش
 
 

 به تمام بدنش توجه کنید
دهانش را ببوسید، گردنش را     .  او زن شماست، برای نوازش تمام قسمتهای بدنش وقت بگذارید          

. ا او را دیوانه خواهد کرد      این کاره  –بلیسید،  او را برگردانید و زبانتان را روی ستون فقراتش بکشید             
برای کشف نقاط حساس بدنش هم وقت بگذارید، وقتی این نقاط را نوازش کنید، آنها را خواهید                     

 .و باالخره اینکه می توانید از زبانتان، دستانتان و آلتتان برای نوازش واژن استفاده کنید. شناخت
 
 

 از حواس خود استفاده کنید
حواس پنجگانه خود را درگیر این لحظه بیاد ماندنی         .  رد آگاه باشید  از آنچه دور و بر شما می گذ      

به .  نرمی پوستش را با دستانتان احساس کنید       .  مزه دهانش را بچشید   .  بدنش را بو بکشید   .  کنید
بدنش را نظاره کنید؛ ببینید چگونه       .  صداهائی که موقع ارضا شدن از خود در می آورد گوش کنید           

 .یدهدخود را با بدن شما وفق م
 
 

 آرام فرو کنید
باالخره وقتی که برای وارد کردن آلت خود آماده شدید، یکبار دیگر، از حواس خود کمک                      

یاد بگیرید که از احساس خود      .  بگیرید و گرمائی که آلتتان در بدن او احساس می کند را درک کنید            
یتمیک عقب و جلو     وقتی دارید به صورت ر     .  بهنگام آرام فرو کردن و بیرون کشیدن لذت ببرید           

همیشه .  میروید، به چشمهایش نگاه کنید، ببوسیدش، سینه هایش را بلیسید و بدنش را نوازش کنید             
 .به تمام بدنش توجه داشته باشید

 
 

 فقط گذشت زمان به شما خواهد گفت
با گذشت زمان و تمرین زیاد، شما به رفتار و حرکاتی که باعث تحریک وی میشود آشنا خواهید                  

با یک ارتباط باز و تمایل به خالقیت، شما چنان             .  نیز آنچه باعث تحریک خودتان میشود      شد و   
 .عاشق بی نظیری خواهید شد که هرگز فکرش را هم نمی کردید

 
 
 )  مجید-نظرات، پیشنهادات و سؤاالت خود را می توانید با ایمیل باالی مقاله در میان بگذارید (
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 آميزش براي دفعه اول
 

خواهند اغلب زنان و مردان جوان مي. بيشترين سواالتي آه از نويسنده پرسيده شده است در مورد بكارت است  
 در مورد آن آاري آه بايد انجام دهند و نيز در مورد اينكه چه انتظاري بايد داشته باشند در هنگام آميزش براي

با توجه به اهميت اين موضوع در زندگي يك شخص. اولين بار، اطالعات داشته باشند مثَال آميزش آلت مهبل  
 تعجب آور است آه در مورد اين موضوع چقدر اطالعات آم است، و اطالعاتي هم آه در دسترس است اغلب

 غلط و مضر براي جوانان بالغ است

شود؟ يك دختر و يا زني آه به شريك مذآر خود اجازه نداده آه آلتش را درون مهبل باآره به چه آسي گفته مي  
گويد آه تعريف ديگر به دختر و يا زني باآره مي. شود او بكند، در نظر عامه بعنوان باآره پذيرفته مي  

هاي ديني نظريه. هيچگونه تماس سكسي با شخص ديگري نداشته و بخوبي بدن خود را آاوش نكرده است  
است بلكه حتي افكاري در  گويند آه نه تنها از سكس فيزيكي صرف نظر آرده سخت گير به آسي باآره مي  
گويند آه يك باآره آسي است آه پردة بكارت دست نخورده داشته ها مي هنوز خيلي. مورد آن هم نداشته باشد  

تعريف شما از بكارت بستگي به نقطه نظرتان دارد. باشد  

خواه تعاريف باال شامل افراد همجنس. دهد وجود دارد هميشه استثناعاتي در مورد آنچه آه بكارت را تشكيل مي  
اند و نوجوانان هتك شود، همچنين آن دختراني را آه به زور مورد تجاوز قرار گرفته و افراد دو جنسه نمي  

يك دوشيزه و باآره آن چيزي. بكارت يك صفت روحي است و نه فيزيكي. آورد حرمت شده را به حساب نمي  
 است آه شما به آن اعتقاد داريد

 جامعة غربي يك اشتغال ذهني از آميزش دارد آه مزاياي زيادي براي آن جامعه ندارد، بخصوص براي
آميزش يك امر بزرگ براي توليد مثل و داشتن بچه است، اما آن لزومَا به زناني آه بدنبال لذت. جنسيت زن  

اين موضوع تا حدي به اين دليل است آه همة حالتهاي. رساند بردن از سكس و اجراي آامل آن هستند سود نمي  
شوند، اگر هر چيز اند، چيزهاي غير واقعي قلمداد مي جنسيت و فعاليت جنسي آه غير از سكس تعريف شده  
بوسيلة اين. توانست وجود داشته باشد و يا وجود نداشت ديگري غير از آميزش، غير حقيقي باشد، آن نمي  
آند نقشي آه چوچولة زن در ميزان لذت وي بازي مي. شود تعريف از سكس، لذت سكسي زن مانع تجلي آن مي  

سكس اگر به. توان نقش آلت مرد را در لذت جنسي او ناديده گرفت حتي قابل شمارش نيست، همانطور آه نمي  
 سود زن باشد، بايد خيلي بيشتر از آميزش آلت مهبل براي زن باشد

ما بعنوان يك. هاي حاصل از آن است آند، حامليگيهاي ناخواسته و بچه مسالة ديگري آه ذهن ما را اشغال مي  
ما اين حقيقت را آه همة. جامعة مطلوب نبايد به حاملگي بيش از يكبار بعنوان موضوع مورد عالقه نگاه بكنيم  

گيريم، خيلي از روشهاي آنترل حاملگي روشهاي آنترل حاملگي صد در صد مؤثر نيستند را ناديده مي  
 عوارض نامطلوب دارند، مثَال وقتي آه سقط جنين بعنوان يك راه آزاد براي انتخاب نيست، در اينصورت ما

بعالوه يك زن امروزي به يك زن پر مشغله گفته. رانيم نوجواناني را آه داراي فرزند هستند از اجتماع مي  
شود و نه به يك مادر مي  

آنند قابليت توليد مثل آنند آه سكس زن را از توليد مثل او جدا آنند، آنها سعي مي ها تالش مي از آنجائيكه خيلي  
اگر ما بخواهيم براي نداشتن فرزند به زنان حق انتخاب بدهيم،. زن را در مقابل و بر ضد سكس او قرار دهند  

اگر يك زن نخواهد آه. نياز به آن داريم آه به آنها اجازه بدهيم آه آنها براي عمل توليد مثل بكار گرفته نشوند  
 بچه داشته باشد، اولين انتخاب او نداشتن آميزش مهبلي است، نبايد به روشهاي نا مطمئن آنترل حاملگي آه

يك زن نبايد بخاطر جلوگيري از. گران و غير قابل دسترس براي وي و يا مضر براي او هستند اعتماد آند  
 حاملگي، از خوشي جنسي خود صرف نظر آند و يا سالمت خود را به خطر بياندازد

يكي از داليل او آه باعث. يك زن همجنس باز نظرات خود را در مورد زنان و آميزش مهبلي بيان آرده بود  
توانست انتخاب آند آه آميزش مهبلي داشته شده بود همجنس باز بودن به نفع او تمام شود اين بود آه او مي  

خواه بود اگر او ناهمجنس. يافت براي او الزامي نبود باشد يا نه بدليل اينكه هر چيزي آه مخالف با حقيقت مي  
نظر او چنين است آه اگر يك زن يك شريك مرد داشته باشد آه آن مرد در مورد. چنين انتخابي را نداشت  

اين موضوع يقينَا به نفع. دار و مضحك است دخول آلتش در مهبل زن شك داشته باشد، اين موضوع خيلي خنده  
باشد زن نخواهد بود همانطور آه در انتها به نفع مرد نيز نمي  

آند آه زنان جوان براي آماده شدن براي فعاليت سكسي نياز نمونة عالي سكس زنانه در حال حاضر اشاره مي  
تا وقتي آه اين موضوع بصورت يك تئوري خام است، آن بطور مؤثر. دارند آه پاهايشان را از هم باز آنند  

ما از يك زن انتظار داريم آه تمام لذت جنسي خود را از آلت. آند تصور ما را از سكس زنانه تعريف مي  
نتيجة اين موضوع اين است آه زن نياز به هيچ چيز ندارد تا خود را براي سكس با. تناسلي مرد دريافت آند  

سكس يك آموزش. دهد آه زن اينچنين نباشد جامعه ترجيح مي. وص آميزش مهبلي آماده آندشريكش يا بخص  
گيرد بلند مدت در طول زندگي است آه آميزش و دخول سه دقيقه از آن را در بر مي  

.اگر يك زن بالغ بخواهد آه سالمت در سكس داشته باشد، بايد آه در بچگي از نظر سكسي سالم بوده باشد  
 فرآيند آماده سازي براي سكس در بزرگسالي در برگيرندة دلنشين بودن در سكس و سكسي بودن در آودآي

در نتيجة آشف بدن. برد، آشف بدن بوسيلة خود است معموَال اولين آاري آه يك دختر در سكس بكار مي. است  
 بوسيلة خود، او فرج و ديگر قسمتهاي بدنش را آه به لمس آردن حساس هستند را نه تنها بوسيلة لمس آردن
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 بدن بوسيلة خود، بلكه بوسيلة لمس بدن بوسيلة والدين و پرستاران خود مثَال در هنگام حمام آردن، آشف
آند ممكن است آه اين آار را مكررَا انجام به اين دليل آه او از لمس اين اندام احساس خوبي پيدا مي. آند مي  
ماه از ٣مشاهده شده آه دختراني هستند آه از زماني آه تنها . تواند او را به ارگاسم برساند اين آار مي. دهد  

آنند گذزد براي رسيدن به ارگاسم استمنا مي عمر آنان مي . 

آورد، جهان اطراف را آاوش آند و توانايي حرآت به اطراف را بدست مي هنگامي آه دختر رشد بيشتر مي  
آند، ها را آاوش مي در هنگامي آه او ديگر بچه. آند هاي ديگر را آشف مي در نتيجة اين آاوش او بچه. آند مي  

از. دهند دهد و آنها نيز اندام تناسلي او را مورد آاوش قرار مي او اندام تناسلي آنان را مورد بررسي قرار مي  
اش احساس خوبي بكند، ممكن است آه او آنها را به انجام آن آار تشويق وقتي آه او از لمس شدن اندام تناسلي  

رسد آه بطور متقابل دو آودك شروع به تحريك اندام تناسلي با زبان غير از آنجكاوي محتمل به نظر مي. آند  
اگرچه يك دختر اين چيزها را خود آشف. گيرند ها هر چيزي را به لب مي دانند آه بچه والدين خوب مي. بنمايند  
گيرد آند و از همساالن خود ياد مي نمي  

 

به محض اينكه بلوغ شروع به رخ. دهد هاي سكسي در سالهاي ابتدايي زندگي يك دختر رخ مي همة اين توسعه  
دهد، وقتي آه بلوغ در دختر رخ مي. آند آند، او آمادگي فعاليت سكسي براي چندين سال را پيدا مي دادن مي  

 آلت شريك پسرش خيلي آوچكتر از آن است آه بتواند نفوذ عميق در فرج دختر بكند، ارگاسم زايشي توسعه
دارد، اگر شريك او يك پسر باشد، بعالوه بدليل اينكه بدن او قابليت نيافتة وي، او را از آسيب مصون مي  

آنند بازيابي مجدد ندارد، مردان بزرگسال مسن تر به او بعنوان يك شريك زايا نگاه نمي  

توانيم سن خاصي را براي دهد، اتفاق نظر نداريم، نمي ماداميكه ما درمورد سني آه توسعة سكسي رخ مي  
 توسعه يافتن سكس بيان آنيم و اتفاق آن چيزي ضروري است و همانطور آه در باال بيان شد آن به مرور زمان

دقيقَا مانند راه رفتن آه داراي مراحلي مانند سينه خيز رفتن، چهار دست و پا رفتن و سپس راه. افتد اتفاق مي  
سكس يك موضوع غريزي و يا مهارت طبيعي نيست آه با ما. باشد رفتن است، سكس نيز داراي مراحلي مي  

هاي قبلي مانند سعي در بردن يك اتومبيل در يك داشتن آميزش بدون آگاهي. در هنگام تولد وجود داشته باشد  
اجازه بدهيد به. بزرگراه اصلي در ساعات شلوغي است در حالي تا بحال با يك ماشين رانندگي نكرده باشيم  

شود شما بگويم آه اين آار باعث يك تصادف دردناك مي  

هاي ها و دانش قبل از اينكه يك زن جوان تصميم بگيرد آه بخواهد آميزش مهبلي را بكار بگيرد بايد مهارت  
 سكسي زير را بياموزد

اين نه تنها به. يك زن يا يك دختر قبل از هر چيز بايد بدن خود را خوب بشناسد: آگاهي از خود  
اش در آجا قرار گرفته، بلكه بايد بداند آه آن به چه اين معني است آه بايد او بداند آه چوچوله  

اين آار بايد در مورد آل بدن انجام گيرد و. دهد شكل است و چگونه به انواع محرآها پاسخ مي  
اين موضوع با آگاهي از اينكه چه موقع و چگونه زن برانگيخته. نه تنها در مورد چوچوله  

شود، به اين معنا آه شما تصديق آنيد آه با احساسات و افكار سكسي به حالت شود، شروع مي مي  
بيشترين آگاهي شما از ذهن و بدنتان بايد در مورد اين باشد آه آداميك بهتر آار. رسيد سكس مي  

آنند مي  

در نتيجة آاوش. شما قبل از اينكه بخواهيد عاشق شريكتان باشيد بايد عاشق خودتان باشيد: استمنا  
بدليل احساس. بدن خود شما بايد چند منطقه آه خيلي به لمس آردن حساس هستند را آشف بكنيد  

توانيد مكررَا اين عمل را انجام دهيد و از رسيدن به لذت آردن از لمس اين نقاط حساس، شما مي  
اگر شما قادر باشيد آه خودتان را به ارگاسم برسانيد براي شريكتان رساندن. ارگاسم لذت ببريد  

زيرا ذهن و بدن شما به شرايطي. شما به ارگاسم خيلي راحت تر خواهد بود، اگر زمانش برسد  
 آه براي رسيدن به ارگاسم نياز است عادت آرده است، بعالوه اگر شريك آيندة شما قادر به

 رساندن شما به ارگاسم نباشد، شما وسايل انجام اين آار را خواهيد داشت آه اين امر شما را از
دارد ناآامي در سكس مصون مي  

اين موضوع به سادگي به اين معني است آه شما ياد بگيريد با دستانتان لذت: استمناي متقابل  
آنيد، شما بدن شريكتان را همانطور آه بدن خود را آاوش مي. بردن را هم بدهيد و هم بگيريد  

گيريد آه يكديگر را بوسيلة در اين فرآيند هر دوي شما ياد مي. دهيد مورد آاوش قرار مي  
نگاه آردن به شريك در حال استمنا يك ابزار مناسب براي ياد گرفتن. دستانتان به ارگاسم برسانيد  

تحريك مهبلي و مقعدي ممكن است براي آماده آردن. و آموزش است آه در دسترس قرار دارد  
 شريك براي آميزش مهبلي ممكن است مورد استفاده قرار گيرد

لبان ما مانند اندام تناسليمان خيلي حساس هستند، بطوري آه غافلگير آردن در: سكس دهاني  
نفرت بعضي از مردم از تماس. استفاده از آنها براي تحريك ديگر قسمتها بسيار لذت بخش است  
آنها دليلي براي اينكه دو. گيرد دادن لبها با اندام تناسلي از تربيت اجتماعي آنان سرچشمه مي  
اين مهارت بايد آنقدر تمرين شود. انسان سالم حق انتخاب براي جذب يكديگر داشته باشند، ندارند  

 آه هر دو شريك قادر به تجربة ارگاسم بشوند
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 در چه سني يك دختر يا يك زن بايد قبل از شروع سكس، آنرا آشف آند؟ آداب و رسوم خانوادگي، محلي و
در. آند آه يك دختر چه زماني اجازة فعاليت سكسي خواهد داشت اجتماعي هر دختر احتماَال مشخص مي  

دو عامل بلوغ و فشار دوست و شريك،. جامعة غربي اغلب دختران حق داشتن سكس خارج از رحم را ندارند  
اينكه دوستان دختر يك دختر از نظر سكسي فعال باشند يا نه،. تعيين آنندة سن فعاليت سكسي در دختران هستند  

يك دختر در سنين آم شروع به بلوغ. آند نقش فعال تري از بلوغ در فعال شدن سكس در آن دختر بازي مي  
دليل اين امر اينست. آند ولي ممكن است شروع فعاليت سكسي در او حتي زودتر از بلوغ روي داده باشد مي  

آنند، و شايد به اين دليل آه آه آاراآترهاي ثانوي سكسي در او يعني پستانها، توجه پسران بزرگتر را جلب مي  
او اغلب آمتر از. دختر قادر نيست آه توسعة خود را ناديده بگيرد، سكس در او به سرعت به حرآت درآيد  

 دختران بزرگتر تمايل به داشتن سكس دارد

دليل اينكه. در اغلب اوغات بهتر است آه دختران جوان سكس را تا انجام آن با شريكشان به تعويق بياندازند  
آند و به اين دختران جوان بايد سكس را به تعويق بياندازند اينست آه جامعه آنها را براي آن بخوبي آماده نمي  

ما معموَال توسعة سكسي دختران را در هنگام تولد. دليل نيست آه صبر آردن براي آنان يك امر طبيعي است  
وقتي ما بسوي جنسيت آنان. اندازيم آنيم و آنرا تا سن هجده سالگي و زمان ازدواج آنها به تعويق مي قطع مي  
شايد ما از آنان انتظار داريم آه در شب عروسي آامَال سكسي. رويم گرديم، با عجله به سوي آن مي بازمي  
موقعي آه يك دختر نوجوان عالقه نسبت به جذب سكس شريك خود دارد، دليلش بكار گرفتن دخول و. باشند  

 آميزش است، حتي اگر او فعاليتهاي سكسي ديگري براي به تعويق انداختن آن انجام دهد، اين عمل به زودي
شود، ممكن در هنگام توسعة سكسي يك دختر آه در سن بين ده تا پانزده سالگي شروع مي. روي خواهد داد  

 است او اولين بار دخول را تجربه آند

آردند آنند آه اي آاش بيشتر صبر مي اند آرزو مي زناني آه در سنين آم فعاليت سكسي خود را شروع آرده  
نگرند و بيشتر آنان به عقب مي. حتي اگر تجربيات اوليه آنان احساس مثبتي هم در آنان بوجود آورده باشد  

دليل آنها اين است. اند فهمند آه آن موقع آه آنان فعاليت سكسي را شروع آردند آمادگي براي آن را نداشته مي  
آنها. اند و در نتيجه برايشان لذت بخش نبوده است آه در آن زمان آنا اطالعات آافي در مورد سكس نداشته  

آنها. حتي مهارتهاي سكسيشان را تا پنج، ده و يا بيست سال پس از اينكه شروع به آميزش آردند، توسعه ندادند  
آنها. ممكن است آه استمنا نكرده باشند و استمناي دوطرفه و سكس دهاني را هم بصورت سرسري انجام بدهند  

ماداميكه آنان از سكس در. به اين دليل آه فكر آردند مهارتهاي اساسي الزم نيستند، آنها را آامل توسعه ندادند  
افتاده بردند، ارگاسم اتفاق نمي سطح عاطفي لذت مي  

ها را وقتي آه شروع به آاوش سكس خود با شريكشان من دوست داشتم به همة زنان بگويم آه اين نوشته  
اگر والدين به شما اجازه بدهند. هاي هر شخص دارد اين بستگي به خواسته. گويم آردند، دقيق بخوانند، اما نمي  

به بيان. ها را بخوانيد سكسي خواهيد بود آه از زمان بچگي سكسي باشيد، شما قبل از اينكه بتوانيد اين نوشته  
اي زندگي آنيد آه به زنان جوان اجازة سكسي بودن ندهد، انشعابات سكسي ديگر اگر شما در خانواده يا جامعه  

.آنيد، بيش از آنچه براي شما خوب باشد، برايتان دردناك است شدن شما، بدون توجه به آنچه شما آرزو مي  
 گاهي اوقات حتي اگر سكس اشتباه نباشد، درست هم نيست

اگر شما مطمئن تيستيد آه آيا آماده هستيد،. هر زن بايد بدون خودخواهي، حقوق خود در سكس را مشخص آند  
يقينَا براي يك زن جوان سخت نيست آه تا بيست سالگي صبر آند تا آاوش. شما آماده نيستيد و بايد صبر آنيد  

چون هميشه در جامعه خطراتي وجود دارد، يعني انتقال بيماريهايي چون. سكسي خود را با شريكش انجام دهد  
گويم آه با شريكشان سكس نداشته من به دختران نوجوان نمي. ايدز، براي يك زن بهتر است آه صبر آند  

هر دختري بايد اين تصميم را در زندگي. باشند، فقط راه عاقالنه را انخاب آنند اگر تصميم به اين آار داشتند  
 اتخاذ آند

دليلي براي يك زن جوان. بطور قطع، موقعيتهايي وجود دارد آه يك زن جوان نبايد از نظر سكسي فعال بشود  
اگر او اين راه را احساس آند، اشتباهات. نيست آه او احساس آند آه او بايد براي سكس بكار گرفته بشود  

اگر آسي به شما بگويد شما بايد يا شما مجبور هستيد، شما نبايد. شود وحشتناآي در اين موقعيت مرتكب مي  
شما فقط بايد به اين. هاي سكسي باشيد بطور قطع دليلي ندارد آه شما مجبور به داشتن دوره. اجبار را بپذيريد  

خواهيد لذت سكسي خواهيد آنرا آاوش آنيد، و به اين دليل آه مي دليل سكس داشته باشيد به اين دليل آه شما مي  
 را هم بدهيد و هم دريافت آنيد

گذارد و عاشق او است، مند به او است و به او احترام مي اگر شريك يك زن جوان و يا دوستانش واقعَا عالقه  
عشق آخرين دليل باري داشتن رابطة سكسي است. آنند هرگز آنها او را مجبور به فعال بودن سكسي نمي . � 
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افراد زیادی با من از طریق ایمیل تماس گرفته اند و در مورد بزرگ کردن آلت جنسی در مردان                       
اگر در اینترنت   . بهتر دیدم جواب همگی این دوستان را در این مقاله داده باشم               . سؤال کرده اند 

 یا همان بزرگ    ”penis enlargment“یتها و مطالب زیادی در مورد        جستجو کرده باشید حتما سا     
شمار آنها آنقدر زیاد است که واقعا به سختی میتوان تشخیص             . کردن آلت جنسی مردان دیده اید     

 .واقعا که دنیای ترسناکی است. داد که کدامیک قابل اعتماد و عملی است
این موضوع چگونه فکر میکنند و چه احساسی        بعنوان یک مرد، از یک طرف میدانم مردان در مورد           

اما از طرف دیگر اگر بخواهیم به نظرات پزشکان متخصص رجوع کرده باشیم، ذکر موارد زیر                 . دارند
 :مفید بنظر میرسد

اغلب مردانی که از نظر عملکرد جنسی دچار مشکل هستند، مخصوصا آنهائی که مشکل                  -1
 .ر خود به راحتی موضوع را مطرح نمیکنندراست شدن آلت دارند، با همسر یا دوست دخت

اغلب مردان سعی میکنند راه حل مشکل خود را با بحث و تبادل نظر در جمعهای مردانه                    -2
 .مثل محیطهای کاری یا دوستان پیدا کنند یا در اینترنت دنبال جواب خود می گردند

 .زنان به مردان می گویند که اندازه آلت آنها اهمیتی ندارد -3
 در حدود یک سوم مردان وجود        (Erectile Dysfunction)ناقص یا عدم آن      راست شدن    -4

 .دارد، جدا از اینکه از چه نژاد یا رده سنی باشند
 .عنوان میشود)  سانتیمتر14حدود ( اینچ 5/5متوسط اندازه آلت مردانه حدود  -5
 .سرطان پروستات رایج ترین نوع سرطان در جهان می باشد -6
ر ایاالت متحده جان خود را بر اثر سرطان پروستات از دست               مرد تنها د   38000هر سال    -7

 .میدهند که این آمار در حال افزایش است
 . درصد مردان وجود دارد75 تا 50 در (BPH)تورم خوش خیم پروستات  -8
 .نود درصد از مردان از اندازه یا طول کنونی آلت و توانائی جنسی خود ناراضی هستند -9

 .ایش اندازه آلت خود تمایل دارنداغلب مردان نسبت به افز-10



اغلب مردان فکر میکنند تنها را واقعی برای داشتن آلتی بزرگتر استفاده از یکی از روشهای زیر                      
 :است

 پمپ آلت -
 لوازم کششی یا وزنه آلت -
 عمل جراحی -

 
 پمپهای آلت

ابت یا  در حقیقت این پمپها توسط مردانی بکار میرود که از نارسائی های انسولین ناشی از دی                     
بهمین دلیل در اکثر کشورها این پمپها تحت بیمه خدمات            . (اختالالت گردش خون رنج می برند     

 ).درمانی قرار دارند
مردانی که تحت چنین شرایطی قرار دارند از گردش خون ضعیفتری در نتیجه متابولیسم قند خون                 

تنها کاری  . رت نمی گیرد خود برخوردارند، تا حدی که حتی خون رسانی به ناحیه آلت بدرستی صو             
که پمپ برای این افراد انجام میدهد کشیدن پوست و بافتهای زیرین آن است تا جلوی جریان خون                  

بدین ترتیب  با محکم     . گرفته شود و در نتیجه مقدار خون بیشتری در آلت جنسی تمرکز پیدا کند              
 .گرفته شدن این قسمت، آنها میتوانند سکس مختصری داشته باشند

با استفاده مکرر از این پمپها       . آزاد شدن فشار روی این ناحیه، راست شدن آلت به پایان میرسد             با  
  FDAپمپهائی با ویژگی    . اندازه آلت افزایش نمی یابد و تنها راست شدن آلت وابسته به آن می گردد             

 .وجود دارند که فقط در شرایط بسیار خاص مورد استفاده قرار می گیرند
 که پمپها انجام میدهند این است که آلت را به حالت نیمه شق درمی آورند تا بتوانید                   بنابراین آنچه 

 .عمل دخول را انجام دهید
 

 لوازم کششی
اغلب وسایل پزشکی   . انواع زیادی از این وسایل در فروشگاههای لوازم سکس در دنیا وجود دارند               

چنین وسایلی  . هستند) ختنه(حراحی  مربوط به آلت مردانه برای کمک به بهبود بافتها پس از عمل             
 36 الی   24بنابراین مگر در    . بندرت و بمنظور بهبود جای زخم یا بخیه مورد استفاده قرار می گیرند            

 .ساعت پس از عمل جراحی آلت، نیازی به لوازم کششی نیست
 

 وزنه های آویزان کردنی
. ستفاده قرار می گرفته است     سال مورد ا    2000وزنه هائی که از آلت آویزان میشوند برای مدت             

حتی فرض بر این است که       . شواهدی دال بر این مورد در قبایل آفریقای مرکزی دیده شده است             
البته این روش عمال جواب     . فراعنه مصر باستان از این برای یزرگ کردن آلت خود استفاده می کردند           

 افزایش یابد، ضخامت و      نمیدهد، زیرا مشاهده شده است که حتی اگر طول آلت در بلند مدت                 
با توجه به نوع وزنه، گردش خون نیز کاهش می یابد، که بنوبه خود              . کلفتی آن قطعا کاهش می یابد    
 .میتواند باعث مرگ بافتها گردد



 (phalloplasty)جراحی آلت 
 یا   ”micro-penis“این روش برای مردانی مورد استفاده قرار می گیرد که شرایط حادی دارند که                 

 .  بسیار کوچک نامیده میشودآلت
 یا تزریق بافتهای چربی،      (suspensory ligament)در این جراحی ها بوسیله بریدن رباط تعلیق           

 .عوارض و نافرمی های حاد را از بین میبرند
همچنین نمیتواند توانائی شما    . جراحی نمیتواند طول یا استحکام ماهیچه های آلت را افزایش دهد          

 . آلت را زیاد کند و باالخره جراحی نمیتواند توانایی انزال شما را افزایش دهددر حفظ راست شدن
در حقیقت، برخی مطالعات نشان میدهد که بریدن رباط تعلیق بمنظور بزرگ کردن آلت، در واقع                  

 .باعث کوتاه تر شدن آن در نتیجه اثری که از فقدان رباط بر جای می ماند خواهد شد
 
 

 ن آلتروش طبیعی بزرگ کرد
گروهی از پزشکان آمریکائی روشی را بنام روش طبیعی برای بزرگ کردن آلت در مردان ابداع                      

آنها عالوه بر چاپ کتبی در این زمینه،        . کرده اند که ادعا میکنند تنها روش مؤثر در این زمینه است          
.  ارائه میکنند  این روش را بصورت دریافت وجه از طریق کردیت کارد روی اینترنت نیز به عالقمندان              

من از چند و چون این روش اطالعی ندارم اما به گفته این پزشکان روش مذکور طی مدت چهار                       
 :سال میتواند نتایج زیر را برای شما به ارمغان بیاورد

 ) سانتیمتر5( اینچ 2افزایش طول آلت بمیزان 
 ) سانتیمتر3حدود ( اینچ 25/1افزایش قطر آلت بمیزان 

 ه توانائی فرد در به تاخیر انداختن انزال و فروکش کردن میل جنسیافزایش قابل توج
 

 :آدرس سایت مذکور عبارت است از
                                                   http://www.penisimprovement.com/ 
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 واقعيتهايي در مورد اندازه آلت تناسلي مردان

يك سؤال آه بطور مكرر پرسيده مي شود آه ايا. خواهيم در مورد اندازة آلت مردان يا اندازة آلت مصنوعي صحبت آنيم در اين قسمت ما مي  
پاسخ اين سؤال آنست آه گاهي اوقات اندازة بزرگتر بهتر است همانطور آه در برخي مواقع اندازة آوچكتر مناسب. اندازة بزرگتر بهتر است  

 است

اگر. خواهد انجام بدهد، دارد دهد، بستگي به موقعيت حال حاضر وي و يا فعاليتي آه او مي اندازهاي از آلت آه يك زن تمايل دارد و ترجيح مي  
اگر يك زن در. او تصميم دارد آه براي اولين بار در آميزش مهبلي شرآت آند، احتماًال هر آلتي براي او بزرگ و مرعوب آننده خواهد بود  

اگر او بخواهد آه شريكش را با دهان. مورد آميزش مقعدي تامل و تفكر آند، ممكن است آه تصميم او مبتني بر اندازة آلت شريكش باشد  
شوند آه او احساس خفگي بكند و عضالت فكش هاي بزرگ باعث مي بربيانگيزاند، ممكن است يك آلت آوچك را ترجيح بدهد، براي اينكه آلت  

توانند در يك رديف و راستا قرار بگيرند بنابراين اولويتهاي زنان نمي. درد بگيرند  

آاري آه طول يك الت انجام. دهند؟ پاسخ اين سؤال بلي است اي وجود دارند آه بعضي از زنان يك آلت بزرگ را ترجيح مي آيا مسائل فيزيكي  
شود تا يك آلت اغلب يك آلت بزرگ به يك الت آلفت اتالق مي. دهد دهد خيلي آم و يا حتي ناچيز است در برابر آاري آه قطر آن انجام مي مي  
بافتهاي حساسي در. آنند، محيط اطراف آن و آلفتي آن براي زنان خيلي مهم تر است در حاليكه مردان بيشتر به طول آلتشان افتخار مي. دراز  

اين بافتها عبارتند از چوچوله زن، ساختار دور از مرآز فرج، مجراي ادرار و بافتهاي اسفنجي حوالي. اند اطراف و محيط حوالي فرج واقع شده  
حتي نقطة. فرج  G فشار بيشتري آه بر روي اين. زنانه، اگر آه زن يكي از آن را داشته باشد، در حدود دو اينچي دهانه فرج قرار گرفته است  

بعبارت ديگر، آوبيدن بر روي رحم زن ممكن.  است براي بعضي از زنان لذت بيشتري را به ارمغان بياوردممكنشود،  ها اعمال مي ساختمان  
تواند باعث درد و ناراحتي بشود است هميشه لذت بخش نباشد و گاهي اوقات مي  

آنند، بعضي از آنها تمايل در نتيجة ميل داشتن به پر شدن فرج و داشتن درد در مهبل آه بعضي از زنان در هنگام آميزش مهبلي تجربه مي  
هرچه شيء بزرگتر باشد، بيشتر فرج آنها را پر. برند از اين احساس آه چيز بزرگتري فرج آنها را از هم باز آند و آنرا پر آند دارند و لذت مي  

آنند و در بعضي به همين دليل است آه بعضي از زنان آلتهاي مصنوعي بزرگي انتخاب مي. شود آند و باعث احساس رضايت بيشتر آنها مي مي  
رسند، بنابر تجربيات و آزمايشهاؤ بعضي از زنان به ارگاسم شديدتري مي. موارد تمايل به وارد آردن دست مشت شده در درون فرج خود دارند  

آنها ممكن است در ابتدا با يك انگشت و يا آلت مصنوعي آوچك شروع آنند، اما وقتي آه از. وقتي آه فرجشان تا حداآثر ظرفيت پر مي شود  
در برخي موارد حتي بزرگترين. وسايل بزرگتري براي اينكار استفاده آردند، ديگر نتوانند با انگشت و يا آلتهاي آوچك به لذت دلخواه برسند  

توانند آه پر آردن فرج مورد نياز آنها را انجام بدهد آلتهاي مردانه نمي  

رسد مرداني آه داراي آلت تناسلي بزرگتري از آنجائيكه بنظر مي. برخي از زنان ممكن است بخاطر مسائل رواني آلت بزرگتر را ترجيح بدهند  
يك زن ممكن است آه موقعيتش در. رسند تر مي تر و پسنديده آنند به نظر زن هستند مردانگي بيشتري دارند، زناني آه توجه آنان را جلب مي  
يك. تواند همكارانش را شكست بدهد زن ممكن است آه احساس آند آه او مي. جامعه را بهتر درك آند، اگر آه شريكش داراي چيز متفاوتي باشد  

هاي مردانه جذب زنان زيادي بوسيلة آلت. تواند در ظاهر او را بيشتر برانگيخته آند زن ممكن است آه بيابد آه قيافة يك آلت بزرگتر مي  
زنان زيادي از اينكه آلت. مجذوبيت آنها اغلب به اندازه بستگي ندارد. خواهند، ولي آنرا ندارند شوند، بدليل آنكه آنها الزامًا يكي از آنها را مي مي  

ها عاشق بعضي از مادران آودآان و پسر بچه. برند شق شدة شريكشان را در دست يا در بين لبهاي خود بگيرند و يا آنرا ببينند، لذت زيادي مي  
دليل آن احتماًال بخاطر آنجكاوي بيشتر در مورد اميال.(آلت آوچك پسرشان هستند و دوست دارند آه به آن نگاه آنند و حتي آنرا لمس آنند  

بعالوه ممكن است آه زن قادر نباشد آه آلت شريك. آند ممكن است آه اين آار بدليل تحسيني باشد آه جامعه از آلت مرد مي. سكسي است  
آنها تمايل ندارند آه شريكشان. بعضي از زنان همجنس باز نيز مجذوب آلت تناسلي مرد هستند.) بزرگسالش را بخوبي و بطور آامل آاوش آند  

يك موضوع را بايد به خاطر داشته باشيم. گردند تا حس آنجكاوي خود را ارضا آنند يك آلت واقعي داشته باشد، اما به دنبال يك شريك مرد مي  
 آه مغز قبل از تمام بزرگترين اندام تناسلي ما قرار دارد

تواند باعث همانطور آه در باال ذآر شد، يك الت تناسلي مردانة بزرگ مي. دهند زنان ديگري هستند آه آلت تناسلي مردانة آوچك را ترجيح مي  
يك زن ممكن است آه تمايل داشته باشد آه عمل تحريك آلت. حساس ناراحتي بكندآند، ا شود آه زن در هنگاهي آه آلت را با زبان تحربك مي  

 مرد با زبان را زياد انجام دهد، اما وقتي آه آلت شريكش به اندازة متوسط باشد آن آار را سخت بيابد، چه رسد به وقتي آه آلت شريكش بزرگ
بعضي از زنان فقط وقتي آه آلت تناسلي شريكشان آوچك و شل. تر و مهمتر از لذتهاي عاطفي و مزاياي آن هستند دردهاي فيزيكي سنگين. باشد  

تواند باعث درد و ناراحتي در هنگام يك آلت بزرگ همچنين مي. آنند است و يا در حال شق شدن است، اقدام به برانگيختگي آن با دهان مي  
تر يك زن آه از آميزش مقعدي لذت مي برد، ممكن است آه يك آلت آوچك را ترجيح بدهد چونكه آنرا راحت. آميزش مقعدي و مهبلي بشود  

.خواهند زناني آه نگران از دست دادن سفت شدگي عضالت مهبلي خود هستند، معموًال شريك با آلت آوچكتر مي. تواند در خود جاي بدهد مي  
 همانطور آه ديده شد، هميشه آلتر بزرگتر بهتر نيست

اگر اينطور است، پس چرا در فروشگاههاي فروش محصوال سكسي، آلتهاي مصنوعي غول. در برخي موارد اندازه موضوع اصلي بحث نيست  
اي نمايش داده شده است آه برخي شوند؟ در يك آتاب اطلس شناسايي آناتومي بدن، شكلهايي از آلتهاي تناسلي مصنوعي قديمي آسا فروخته نمي  

تر از اندازة متوسط آلت آند تا بدنبال چيزهايي آلفت آنم آه آنجكاوي سادة زنان آنها را مجبور مي من فكر مي. سانتيمتر قطر دارند ٦/٧از آنان   
آنها ممكن است آه درگير اين شايعه باشند آه آنچه آه حداآثر آنجكاوي آنان است، باعث افزايش لذت و خوشي آنان. تناسلي مردانه بگردند  

شود آه آنها به محدوديتهاي بدن خود توانند در فرج خود فرو آنند باعث مي براي بعضي از آنها فهميدن اينكه حداآثر چه قطري را مي. شود مي  
گيرد و اين موضوع حداقل براي بعضي الشعاع آن قرار مي آند، خوشي و لذت آنها تحت تا زماني آه اين آنجكاوي آنان را ترغيب مي. پي ببرند  

 از زنان صادق است

.خواهم بپرسم آه آيا واقعًا اندازة آلت مرد موضوع مهمي براي شريكش است؟ پاسخ آن خير است، حداقل براي تعداد زيادي از زنان در پايان مي  
مند به اندازة چه، شما بايد در خاطر داشته باشيد آه اگر زنان فقط عالقه. آنند اآثر زنان شريك خود را صرفًا از روي اندازة آلتش انتخاب نمي  
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تر بود آه يك آلت مصنوعي از فروشگاه بخرند و يا خود درست آنند، آه اندازة آن هم مطابق آلت تناسلي شريكشان بودند، براي آنها خيلي راحت  
شان بود آرزو و خواسته  



 :برای آقایان
 

 یک زن واقعی، یک مرد واقعی می خواهد
 
 
 
 

 (majidarticle@yahoo.com)مجید  
 
 
 
 
 

جامعه ای که در مورد نقش     :   سال فمینیسم تندرو، ویران کننده بوده است       50دست آورد تقریباً    
ما ”د  جنسیتها دچار اغتشاش و سر در گمی شده؛ طغیان گروهی از زنان ستیزه جو که فریاد می زنن                 

؛ زنان خشمگینی که بخاطر      “  تجاوز و آزار جنسی    ”؛ اتهامهای ناروا درباره      “  به مردان نیاز نداریم    
 .مشکالت پیش روی خود، مردان را مقصر می دانند و خالصه، زوال تدریجی هویت مردانه

 
ان هر چه می گذرد، جامعه ای که در آن زندگی می کنیم بیشتر و بیشتر زنانه میشود؛ مردان جو                

بیشتری توسط مادران مجردی بزرگ می شودند که هیچ درکی از جنس مرد ندارند، اما به پسرانشان            
مرد امروزی مجبور می شود که بخاطر      .  یاد می دهند که مرد بودن را رها کنند و دنباله رو زنان باشند           

 .مرد بودنش شرمنده باشد و آنرا ننگی بر دامن خود بداند
 

مردان امروزی برای زنها    .  شده در جهت نسخ هویت جنسی یک مرد         این عاملی    -ارضای زن 
انواع امکانات را فراهم می کنند و در عین حال داوطلبانه و با کمال میل، تمام قدرت مردانه خود را                     

یک مرد  .  را از زن گدائی می کنند     “  لطف جنسی ”اما در اِزای آن فقط کمی        .  تسلیم آنها می کنند  
بزند؛ هراسان  “  حرف نادرستی ”م مرغ گام برمیدارد، هراسان از اینکه مبادا         مدرن روی پوسته های تخ   

از آشکار شدن تمایل جنسی طبیعی او به یک زن؛ هراسان از اینکه مورد تمسخر، تحقیر و                           
 .بی اعتنائی قرار گیرد؛ هراسان از خود واقعی اش

 
، به مردان اینگونه القاء      در این سالها  .  تمام اینها به مثابه مگسهائی بر چهره طبیعت هستند           

میشود که شما موظفید زنها را راضی کنید؛ اما واقعیت این است که چنین جنبشهای اجتماعی خود                  
روشن است که نکته ای     .   میلیارد ساله تکامل بشری را عوض کند          5ساخته ای، نمی تواند مسیر     

رای برتری جنسی خود بر     اساسی در جنس مؤنث گم شده است؛ آنها در واقع هیچ نشانه ای دال ب               
هنوز هم  .  قدرت جنسی یک زن به هیچ وجه قابل مقایسه با یک مرد نیست                 .  مردان نمی بینند 

 . های مطیع دربیاوردShe-maleفمینیسم مدرن کورکورانه می کوشد تا مردان را بصورت 



به .  ساختار طبیعت بگونه ای است که مردان باید قوی، محکم، جسور و دوستدار سکس باشند                
این واقعیت یک مرد    .  همین دلیل است که هورمون تستسترون در جریان خون آنها موج می زند              

 .است، میراث اوست، بعنوان عضوی از جامعه مردان
 

آنها مردی را   واقعیت این است که بر خالف آنچه زنان می گویند و معترض آن هستند،                     
 را کنار بزنید، خواهید دید که آنها در           اگر این پوسته   .می خواهند که مانند یک مرد رفتار کند      

پس وقت آن است که مردان از مرد         .  اعماق وجود خود از مردی که رفتار زنانه داشته باشد بیزارند           
 .بودنشان خجالت نکشند، ارزش طبیعت جنسی واقعیشان را بدانند، و اعتماد جنسیشان را باز یابند

 
 
 

ت؟ قبل از هر چیز باید بدانید چه چیزهائی          چیس  (Sexual Confidence)اعتماد جنسی   اما  
 .با آن منافات دارد

 
 

 :مردانی که اعتماد جنسی ندارند
 

 بدنبال تأیید شدن از جانب زنها هستند •
 دنباله رو زنها هستند •
 قابل پیش بینی و خسته کننده هستند •
 ) نیازمند-نهکَ(هر رورز به زنها تلفن می کنند و حتی بدتر، روزی چند بار اینکار را می کنند  •
 سعی می کنند وقت و توجه خود را به غذاها، هدیه ها و اینجور چیزها معطوف کنند •
 در مواجهه با زنها، عصبی و متزلزل می شوند •
 بیشتر مانند دوستان زن رفتار می کنند تا عاشق او •
 بدون هیچگونه رفتار جسورانه و اعتراض آمیزی، همیشه با زن مدارا می کنند •
 ند که زن رابطه را کنترل کنداجازه می ده •
 انجام دهند، ترکشان کنند“ کار اشتباهی”می ترسند که اگر  •
 پست و ذلیل می شوند تا سکس داشته باشند •
 تمام گفته ها و اعمال زنها برایشان ایجاد عقده های روحی می کند •
 به یک چشم بر هم زدن در دسترس قرار می گیرند •
 ستند و احساس گناه می کننددر مورد جنسیت طبیعی خود شرمگین ه •
رفتار “  کیفهای پول متحرک  ”اجازه می دهند زنان آنها را به بازی بگیرند و یا با آنها مانند                 •

 .کنند
 

 



برای اینکه دیدگاهی در مورد اعتماد جنسی       .  درست نقطه مقابل تمام اینها، اعتماد جنسی است       
. در جامعه معروفند، نگاه کنید    “  شرور”بدست آورید، فقط کافیست به مردان و پسرانی که بعنوان             

همین آدمهای خودخواه، خطرناک و شیادی که زنان از آنها متنفرند و فحش نثارشان می کنند، ولی                
در عین حال مانند مورچه هائی که یک کارخانه آب نبات را کشف کرده باشند، دور آنها جمع                        

چون زنها با احساساتشان فکر می کنند، نه       فکر می کنید چرا این مردها برای زنها جذابند؟          .  میشوند
 .برای زنها محرک جنسی محسوب می شوند“ مردان شرور”با عقلشان، و 

 
 

 :و اما بدرستی چه چیزی اعتماد جنسی را تعیین می کند؟ مردانی که اعتماد جنسی دارند
 

 سرکش و مدعی هستند، نه اینکه مانند فرش جلوی در، پابوس باشند •
ستند معذرت نمی خواهند؛ آنها تمایالت جنسی خود را ابراز می کنند و با             بخاطر آنچه که ه    •

 هویت مردانه طبیعی خود راحت هستند
 هستند، نه زن“ بدست آورنده ”آنهامی پندارند که  •
 غیر قابل پیش بینی و رام نشدنی هستند •
 نمی ترسند که خودشان باشند •
 تصنعی روی آورندعالقه ای ندارند که برای جلب رضایت زنان به رفتار  •
 برای داشتن سکس از پول یا هدیه استفاده نمی کنند •
 همیشه رابطه را خودشان کنترل می کنند •
 هرگز ناهنجاریهای یک زن را تحمل نمی کنند •
 واکنشهای فیزیکی ناشی از جنسیت، از خود صادر می کنند •
 بخوبی و سادگی الس می زنند •
 هستند، نه دنباله رو) رهبر(ذاتاً لیدر  •
 ون اینکه خجالت بکشند به بدن زنان نگاه می کنندبد •
 دائم در دسترس نیستند •
برایشان مهم نیست که از طرف یک زن خاص تحقیر شوند، چون می دانند که خیلی ها در                   •

آنها خواستار سکس هستند، اما نیازمند آن نیستند و بخاطرش پست و ذلیل             .  انتظار هستند 
 .نمیشوند

 
ه اعتماد جنسی دارند نمی ترسند که خودشان باشند یا جنسیت              به عبارت دیگر، مردانی ک      

بر خالف  .  آنها اهمیت نمی دهند که جامعه در مورد آنها چه فکری می کند            .  ذاتی شان را بروز دهند   
مردان شرور، مردانی که اعتماد جنسی دارند به زنان توهین و تجاوز نمی کنند؛ در حقیقت آنها به                    

و با آنها رفتار خیلی خوبی دارند، و زنان نیز نمی توانند دست از آنان                   تمام زنها عشق می ورزند      
 .بشویند



 !مرد باشید 
 

 خوش  بکهام  دیویدقوی یا مثل    آرنولد شوارتزنگر   خبر خوب اینکه، یک مرد الزم نیست مثل           
جوع بلکه او باید به ذات مردانه خود ر       .  قیافه باشد تا اعتماد جنسی داشته باشد و زنان را جذب کند           

 .کند و بگذارد این مردانگی در جامعه زنان درخشندگی داشته باشد
 

وقتی یک مرد نسبت به جنسیتش اعتماد و اعتقاد داشته باشد، بی درنگ استقالل و فردیت                    
تصویر ذهنی او از خودش ارتقاء می یابد و          .  او خواستنی تر میشود  .  خود را به رخ دیگران می کشد      

ش رفتار میکند، نه اینکه برای انطباق با وضعیت جاری اجتماع، مدام               براحتی مطابق خود واقعی ا    
 .رفتارش را عوض کند

 
زنها می توانند به چشمانش نگاه کنند و زبان بدنش را بخوانند و فوراً بفهمند که او عاشق خوبی                   

گ چنین مردی بجای اینکه مثل فلک زده ها در جستجوی تأیید زنها باشد و مانند یک توله س                .  است
است و این زنها هستند که دنبالش راه می افتند،           “  مرد خواستنی ”دنبال آنها راه بیفتد، دیگر یک        

 .چون او خودش را از یک آدم ذلیل و پابوس به یک مرد سرکش و مدعی تبدیل کرده است
 

هر کاری که همیشه می کردی بکن تا هر چیزی که         ”:  یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی می گوید     
اگر واقعاً می خواهید مردی باشید که اعتماد جنسی و در            .  “ست می آوردی بدست آوری   همیشه بد 

نتیجه جذابیت جنسی داشته باشد، تنها کاری که باید انجام بدهید این است که همان مردی باشید                 
 .که در ذات خود هستید

 
 
 
 

طر ظاهرشان از سوی    این مقاله را مخصوصاً تقدیم می کنم به تمام مردانی که فکر می کنند بخا             
زنها مورد بی اعتنائی قرار می گیرند و تمام زنانی که نمی دانند با مردان بی هویت امروزی چگونه باید                 

اما عزیزان من، هر چیز بجای خودش       .  رفتار کنند؛ گوئی که با یکی از همجنسان خود طرف شده اند          
. غرور مردانه چیز بدی نیست    !  آقایون.  مرد باید مردانگی و زن باید زنانگی داشته باشد        .  مناسب است 

اگر جای این دو با هم عوض شود، به همین وضعیت            .  ظرافت و لطافت جزء ذاتی شماست      !  خانمها
به عقیده من بسیاری از معضالت اجتماعی و            .  نا بهنجاری می رسیم که با آن دست بگریبانیم         

 .راض استنسل مردان رو به انقخانوادگی امروز ما به این خاطر است که 
 

 .نظرات سازندۀ خود را با من در میان بگذارید 
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ورد      حتى اگر رساندن يک زن به ارگاسم خيلى سخت نباشد، بنظر ميرسد آقاي                ا در م ان عموم
 .اند يا نه مشکل دارند  شدهاينکه آيا خانمهايشان پس از يک کورس جنسى ارضا

 
 حاال ديگر خواهيد دانست

ائى           ”ام تا بشما در مورد اين مسئله که           بسيار خوب، من آماده    ان چه معن الن زم فالن چيز در ف
ا اغلب                     . کمک کنم “ ...دارد د، ام ام ميدهي ان را خوب انج ه شما کارت نم ک نگران نباشيد، مطمئ

زنم اينکه خانمهايشان         . ان مطمئن شوند  آقايان نياز دارند در مورد ارضاى خانمش       من حدس مي
 . زياد جالب نيست“ ارضا شدى؟” يا مدام بپرسيد “عزيزم، من خيلى ارضا شدم”بگويند، 

راى سکس                          ان ب ادگى خانمت اندهنده آم ه نش نم ک ان ميک دان واضح را بي در اينجا عالئمى نه چن
 .است واينکه نسبت به اعمال سکسى شما رضايت دارد

 
 ستانهايش سفت ميشوندنوک پ -١

انه          د نش راه چن تانها، بهم با اينکه ممکن است خانمتان سرد يا عصبى باشد، سفت شدن نوک پس
ر نفس نفس زدن،  ر نظي ل ديگ اتى مث دن و اداى کلم ان آم ام! آره! آره”بهيج ن “ !دارم مي ممک

 .است نشاندهنده اين باشد که خانمتان، قطعا، ارضا شده است
 

 احساساتى ميشود -٢
ه               وق تى به دوستانم ميگويم که دوست دخترم بعضى وقتها بعد از معاشقه گريه ميکند، طورى ب

تم          ونگلى هس ات ارگاسم               . نگاهم ميکنند که انگار من آدم م اهى اوق ه گ ن است ک ا واقعيت اي ام
د           يک زن چنان موجى از احساس با خود به همراه مى           . آورد که او شروع به گريه کردن ميکن

عف ميشود يا مثل بعد از رسيدن به ارگاسم دچار ض  اگر خانمتان   . ه مهم هست  دراينجا يک نکت  
دين خاطر    )که خودش يک عالمت است  (افتد     به گريه مى   يک دختر بچه   ن ب ، نگران نباشيد؛ اي

 .است که احساس خيلى خوبى دارد و صد البته خوب ارضا شده است
 
 



 به خواب ميرود -٣
ا        با اينکه اين مسئله بيشتر به مر       د ت ى ميزنن دان نسبت داده ميشود، اما زنانى هم هستند که چرت

اگرخانمتان رويش را برگرداند و بخواب رفت ،         . صدمات وارده از جانب شما را جبران کنند       
ل او        م مث د و شما ه ه کني اينکار او را بى احترامى تلقى نکنيد، فقط بازوانتان را به دورش حلق

 .بخوابيد
 

 نياز به آغوش صميمى -٤
ا اينکه اين مورد به ارگاسم رسيدن زن را تضمين نميکند، نياز وى به محکم بغل کردن شما                    ب

ه                              ذت او از تجرب ام کسب ل انه اتم د ممکن است نش ازوان خود بگيري ان ب و اينکه او را در مي
اينکه دقيقا معنى اين عمل چيست، مطمئن نيستم، اما فکر ميکنم که اگر زن پس                 . سکسى باشد 

ه  ما از اينک د ش د بخواه ام دادي ان را انج ما را   کارت ى ش د خيل د، باي وش بکش م در آغ  را محک
 .دوست داشته باشد

 
 نميتواند راه برود -٥

د را            ى دوست داري ه شما خيل خانمتان ميخواهد بلند شود تا آن تغذيه خوشمزه پس از سکس ک
رزد   آماده کند، اما او به آسانى قادر به راه رفتن نيست، چون پاهايش مى              انه    . ل ا نش دن پاه لرزي

 !اى، مرد تان را خوب انجام داده خيلى مطمئنى از اين است که شما بعنوان يک مرد وظيفه
اندويچ عالى را              رود و آن س اگر او نياز به زمان کوتاهى دارد تا بتواند براى نظافت به حمام ب

ان را خو          خبرايتان درست کند، پس شما ميتوانيد با         ام داده   اطرى جمع از اينکه کارت د   ب انج  اي
 .به استراحت بپردازيد

 
 تواند در موردش حرف نزند نمى -٦

د،               ه بکار بردي ام سکسى ک ورد وضعيت انج  احساسى   واگر، پس از اتمام کار، خانمتان در م
ع سکس مى             ه موق اتى ک ر، کلم گفت   که داشت بى اراده شروع به حرف زدن کرد، يا حتى بهت

ز              چه نفس نفس    ” مثال،  (را تکرار کرد     زدن حيرت انگيزى، نفس نفس زدن، چه حيرت انگي
ود     بود، خارق  ، خوشبختانه او  ....)العاده، حيرت انگيز، تو هم نفس نفس ميزنى، خيلى عالى ب

 .ايد را خيلى خوب ارضا کرده
 

 لبخند رضايت -٧
ا          . دانيد در مورد چى حرف ميزنم       شما خودتان خوب مى    د زيب د آن لبخن ان نميتوان روزها خانمت

راى تشکر از شماسترا ا د ب ن لبخن د و اي رار . ز صورتش دور کن ه آرامى در پشت وى ق ب
ى ببوسيدش         يچ دليل د شد،                    .بگيريد و بدون ه رار خواه راى سکس بيشتر بيق ا او ب ه تنه حاال ن

 . هستيدمردىه گونبلکه حتى به تمام دوستانش خواهد گفت که شما چ
 

تيد ام سکس هس ما در حال انج ه، ماداميکه ش از بگيرد،البت ى گ د براحت ان نميتوان پنجه ، خانمت
د         بکشد اد بزن وانش فري ام ت ا تم ى ب ان     . ، جنب و جوش داشته باشد يا حت م برايت ن عالئ و اگر اي

ى ام م ه انج ارى ک د او از ک ه بداني افى نيست ک د خوشش مى ک ن  دهي ه، پس نصايح م ا ن د ي آي
 .نميتواند کمکتان کند

امال              خانم شما بايد آنق   : خط آخر اينکه   در متواضع باشد که بشما بفهماند با اعمال سکسى شما ک
ورد  بدبختانه، .ما مردان ساده هستيم؛ ارگاسم ما براحتى اثبات ميشود. ارضا ميشود يا نه    در م

ه را بکار نمى            . زنان اينطور نيست   م زيرکان ن عالئ د، پس خوشبختانه زن شما        پس اگر اي بري
 . از اينکه در کارتان استاد هستيد، مطلع کندشايستگى آنرا خواهد داشت که شما را

 .تا بعد، پيروز و موفق باشيد



 چگونه خواسته های خود از سکس را با خانمتان در میان بگذارید
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با . او زیـبا، باهوش، بامزه، و بطرز باورنکردنی سکسی است      . خـانم شـما زنـی باوقـار و محـترم اسـت            
نحال وقتـی کـه نوبـت سـکس میشـود، او بسـیاری از خواسته های شما را نادیده می گیرد و شما                        ایـ 

 .احساس میکنید وقت آن رسیده است که خواسته ها و تمایالت خود در مورد سکس را به او بگوئید
 البـته، هیچ محدودیتی در مورد زمانی که شما باید خواسته های خود را مطرح کنید وجود ندارد، اما                  

از دیدگـاه مـن، بحـث در مـورد سکس باید قبل از آنکه شما شاهد اولین همخوابی خود باشید آغاز                      
اما موضوع  . بدیـن ترتیب، شما میتوانید بفهمید که خانمتان بطور کلی در سکس چگونه است             . شـود 

ایـن اسـت کـه شـما در حال حاضر با کسی که میخواهید هستید، و هنوز احساس می کنید مواردی              
 .که میتواند سکس شما را لذت بخش تر کندهست 

امـا آیـا مـی دانـید کـه چگونه سر صحبت را باز کنید بدون اینکه خانمتان احساس ناشایستگی پیدا                      
کـند؟ خوب نگران نباشید، من امروز میخواهم اطمینان بدهم که زندگی سکسی شما میتواند بهبود                

 .یابد بدون اینکه از گرمی روابط شما کاسته شود
 
 کس جزء شخصیت فرد استس

اگـر موضـوعی وجـود داشـته باشد که بتواند شخصیت کسی را خرد کند، این است که به او بگوئید                      
پس قبل از اینکه لیست خود را تهیه کنید، یادتان باشد که            . رفـتارش در تخـتخواب نادرسـت اسـت        

 .مجبورید این موضوع بسیار حساس را با درایت و احتیاط الزم مطرح کنید



ضـوع ایـن نیسـت کـه مـثال شما سه مرتبه با هم بوده اید یا چهار سال با هم رابطه داشته اید؛ اگر                          مو
میخواهـید شـاد و از گرمـی روابط خود مطمئن باشید، سکس یکی از جنبه های این رابطه است که                     

 .بسادگی باید در موردش صحبت شود
وم، باید اخطار کنم که  هرگز وقتی که ولـی قـبل از ایـنکه وارد جزئیات آنچه که شما باید بگوئید ش     

در غیر  . بـرای معاشـقه آماده میشوید شروع به بحث در مورد آنچه که در سکس دوست دارید نکنید                 
 !اینصورت باید از شدت درد، بیضه هایتان را نگهدارید

 
 

 چگونه بگذارید متوجه موضوع شود
واهید رسید، ولی تملق حقیقتی است در       خیلـی هـا بشما گفته اند که با چاپلوسی و تملق به جائی نخ              

و شما  . تملـق بزرگتریـن دوسـت شماست وقتی که از مسائل تختخواب صحبت می کنید              . دوردسـت 
 .بخاطر منافع خود آنرا بکار خواهید برد

 
اخیرا آلت مرا گاز    ”قـبل از اینکه با کنایه به او بگوئید          : آنچـه را دوسـت داریـد بـه او بگوئـید           

همیشه .  شـوید که به اندازه کافی بخاطر عشق ورزی هایش از او تشکر کرده اید               ، مطمئـن  “ گرفـته ای  
 .استفاده کنید“ تو” بجای ضمیر اتهامی “ من”برای گفتگو درباره احساسات خود از کلمه 

عسلم، وقتی رو من میخوابی و اون کار رو با زبونت میکنی من خیلی خوشم می یاد،                 : مـثال ایـنطوری   
پس اگه  . نو احساساتی می کنه که وقتی از دندونات استفاده می کنی اذیت میشم            ایـن کارت اینقدر م    

 ...میتونی همون زبونی شو ادامه بده؟ خیلی ازش لذت می برم
 
 

 
 

اگر میخواهید آنچه را که دوست دارید بدون اینکه خانمتان را : بازیهـای سکسـی انجـام دهـید      
هر . آنچه را که دوست دارد شما انجام دهید بشما بگوید         برنجانید به او بگوئید، کاری کنید که اول او          

مگر ( چـه کـه تقاضـا کـرد برایش انجام دهید و بدین ترتیب او راهی برای رد درخواست شما ندارد                      
 ).اینکه شما بدون ادب و نزاکت خواسته های خود را مطرح کنید

ز گفتن تمام جزئیات موضوع  ا(عزیزم، نظرت در مورد یک بازی سکسی دو نفره چیه؟           : مثال اینطوری 
 .اول تو بگو چی دوست داری من انجام بدم  تا با کمال میل برات اجرا کنم). خودداری کنید



 وقتی که دارید در مورد هر چیز و همه چیز گفتگو می کنید، از او در                 :از او بپرسـید چه میخواهد     
ریع او را می لیسید خوشش      مـورد فانـتزی هـای سکسـی اش سـوال کنـید، ببینید آیا وقتی آرام یا س                  

اینکار قطعا باعث خواهد شد او سؤاالت       ... مـی آیـد، آیـا دوسـت دارد بیشـتر با چوچوله اش ور بروید                 
 .متقابلی را مطرح کند

 شیرینم، ترجیح میدی زبونمو توش فرو کنم یا بیشتر با چوچولت بازی کنم؟: مثال اینطوری
 

 او بد نیست
. دی در همخوابی داشته باشد تا شما در مورد سکس گفتگو کنید           الزم نیسـت کـه خانمـتان رفـتار ب         

اگر میخواهید اقدام به فعالیت سکسی جدیدی       . اولویـتها نـیز بـه همـان انـدازه حائز اهمیت هستند            
 .بنمائید این بنوبه خود چیز بدی نیست اما باید اجازه بدهید او هم بداند

دید را نمی پذیرد باید بگذارید تغییرات مورد        همـانطور کـه ذائقه سکسی شما یکدفعه تغییر حالت ش          
 .نظر شما به تدریج جای خود را در رفتار سکسی خانمتان باز کند

طوری خواسته خود را مطرح نکنید که او  . بعـالوه، مواظب باشید که موضوع را چگونه مطرح میکنید         
یخواهید این تجربه خود    شک کند که شاید زن دیگری اینکار را برای شما انجام داده که حاال شما م               

 .را با او شریک شوید
اگـر او نسبت به اولویتهای نو ظهور شما مشکوک شد تنها کاری که می بایست انجام دهید این است                    
کـه راسـتگو باشـید و بگذارید بداند که چون شما تصمیم دارید بقیه زندگی خود را با وی بگذرانید،                     

 ).اگر این مطلب واقعیت ندارد آنرا بیان نکنید(میخواهید همه چیز را با او تجربه کنید 
 

 به لحن صحبت کردنتان توجه کنید
نباید بصورت مشاجره   . وقتـی در مـورد سـکس بحث میکنید، باید لحنی راحت و شوخ داشته باشید               

به حرفهایش   . صحبت کنید و اگر متوجه شدید به هر دلیلی او ناراحت شده است، دلیلش را بپرسید               
وضـیح بدهـید کـه قصـد رنجـش وی را نداشـتید بلکه میخواستید زندگی سکسی                  گـوش کنـید و ت     

 .پرمایه تری داشته باشید
دهید، خیلی   که میخواهد شما انجامش      بـه وی بگوئید که میدانید کامل نیستید و اگر چیزی هست           

ه  پیشگیری و همیشه بیاد داشته باشید ک    .  خواسته های او را براورده سازید      خوشحال خواهید شد که   
تماس . از یـک مشـاجره راحـت تـر خواهـد بود اگر شما با مهربانی دست خود را روی بدنش بگذارید               

 .فیزیکی باعث میشود او بداند که شما قصد حمله به وی ندارید
اما وقتی که او شروع به مطرح کردن خواسته هایش نمود،  آماده باشید چیزهائی که دوست ندارید را                   

 شـما بمـنظور بـیان آنچه که میخواهید بگونه متفاوتی انجام شود، وارد یک بحث     اگـر . هـم بشـنوید   
 .سکس شده اید، باید بپذیرید که او هم چیزهائی برای گفتن داشته باشد

 
 



 آنچه که باید از آن اجتناب کرد
د، بـا ایـنکه مطمئنم از حاال به بعد شما تفاوت بین آنچه قابل قبول است و آنچه که نیست را میدانی                     

فکـر میکـنم هـنوز الزم اسـت این موضوع را روشن کنم که مطالبی هستند که شما نباید تحت هر                      
 :چند تا از آنها بقرار زیر است. شرایطی آنها را بیان کنید

 
 هر  حتی اگر این مسئله واقعیت داشته باشد،      . شـریک قبلـی ام عادت داشت هر شب منتظر من بماند           

 ها یا دوست دخترهای گذشته، چیزی جز بیچارگی نصیب شما           گونـه ارجـاع و مقایسـه بـا معشـوقه          
بعـالوه، چه احساسی خواهید داشت اگر او به شما بگوید که مرد گذشته اش قادر بود                 . نخواهـد کـرد   

 یک ساعت تمام به سکس با او ادامه بدهد؟
 این مطمئنا در. مانند زندگی واقعی نیست، این را درک کنید    ) فـیلم و عکـس سکسـی      (پورنوگرافـی   

فـیلمها و عکسـها زنهائـی وجـود دارنـد که دست به هر کاری میزنند، اما اینکه بخواهید عین همان                      
 .پورنو را برای خودش رها کنید. کارها را در زندگی واقعی خود اجرا کنید، این راهش نیست

 چیز خوبی   انتقاد کردن ...... تو تمام وزنت را روی من می اندازی         . تو پنجول میکشی  . تـو گاز میگیری   
ه انجام میدهید در لیست اشتباهات قرار میگیرد، قطعا او نه میتواند خوشحال             است، اما اگر تمام آنچ    

گاهی اوقات وقتی در گرماگرم سکس هستید و او ناخنهایش          . باشد و نه احساس سکسی داشته باشد      
ام شما را دریافت خواهد     بدین ترتیب او پی   . را در گوشتتان فرو میکند، دستش را به آرامی کنار بزنید          

 .کرد بدون آنکه مجبور باشید حرفی بزنید
 

 این ماهیت سکس است
مشـکل اسـت بـتوان شـریکی پـیدا کرد که دقیقا بداند در همخوابی چکار باید بکند، بنابراین اغلب                     

و چنین رابطه ای لزوما زجرآور      . اوقـات شـما مجـبور خواهید بود آنگونه که دوست دارید رفتار کنید             
یادتان . یست؛ شما میتوانید جستجوی سرگرم کننده ای برای یافتن خواسته های دیگران انجام دهید             ن

 رفته که وقتی بچه بودید با دختر همسایه دکتر بازی میکردید؟
 
 
 
شـما میتوانید کلیه انتقادات، پیشنهادات و سواالت خود را با ایمیل باالی مقاله با اینجانب در میان                  (

 .)جه شما سپاسگزارماز تو. بگذارید



 
 نقش زن در دنياى يک مرد چيست؟

 
 Mr.  Mafiosoنوشته 

 AskMenاز سرى مقاالت سايت 
 ) E-mail: majidarticle@yahoo.com(ترجمه و تنظيم از مجيد 

 
 

نم        دن آن دعوت ميک ه خوان  چرا  .چون عنوان اين مقاله کمى جدال برانگيز است من شما را ب
د                 ه فکر ميکنن ائى ک ا از آن دسته مرده تيد، ي جدال برانگيز؟ خوب اگر شما يک فمينيست هس

دن                   تنها وظيفه  ه خوان شان برآورده کردن تمامى نيازهاى زن است، بهتر است از اينجا به بعد ب
 .بقيه شما ميتوانيد اين مطلب را با حس برابرى بخوانيد. اين مقاله ادامه ندهيد

تند                 اول از همه     ا ارزشى هس ات ب من  . بايد بگويم که، من زنان را دوست دارم، و زنان مخلوق
يد،                            د و اگر از من بپرس دگى ميکنن ردان زن اى م ان در دني ا زن دانم، ام مادرم را يک قديسه مي

شما ميتوانيد به من بگوئيد قديمى، جنسيت پرست،          . ميگويم اين واقعيت لزوما چيز بدى نيست      
ا زن ن نارا ي ل؛ م تم ذلي ن هس د م ه گفتي ائى ک ه آن چيزه وم چون هم ن . حت نميش پس چى؟ م

د                     ازى ميکنن ردى را ب يار منحصر بف . مجبورم اينجورى باشم چون در دنياى من زنها نقش بس
ژه  ه نقش وي تند ک ران هس ن همس ت، اي د در حقيق رد  . اى دارن ان مج ال زن امل ح ن ش انون م ق

ه ازدواج نداشته باشد         . نميشود ام               اگر زنى تصميم ب د انج ه دلش ميخواه ارى ک د هر ک ، ميتوان
 .پيروى کند” شيوه قديمى“دهد، اما وقتى که تصميم به انجام آن ميگيرد ناچار است از همان 

ا چون   ل  % ٩/٩٩ام ى قاب ا در حالت کل وانين لزوم ن ق د، اي دگى نميکني اى من زن ما در دني ش
 تشريح کنيد، به زندگى تاسف       پس بجاى اينکه سعى کنيد تک تک درسها را        . اجرا نخواهد بود  

 .هاى مرا درک کنيد بار خود برگرديد و سعى کنيد پيام گفته
 
 

 …پشت هر مرد بزرگى 
 

رد وقتى     . ايد، و من اولين کسى هستم که با آن موافقم           شما اين جمله را هزاران بار شنيده       هر م
ه ه قل ع ب اى رفي د    ه ته باش ارش داش ته در کن ى شايس ه زن د ک ر صعود ميکن ا  . ت ما حتم ه ش البت

وتر                        تيبانى خوب شما را جل تم پش ا يک سيس د، ام کارهاى زيادى را ميتوانيد بتنهائى انجام دهي
رد  د ب مه       . خواه ما سرچش دگى ش ل زن ه از مح ر از هم ت، اول و بهت تيبانى و حماي و آن پش

 .ميگيرد



ود          ه او  (من با همسرم به اين خاطر ازدواج نکردم که در رختخواب خوش قيافه و جذاب ب البت
داى من               )هر دوى اينها هست    ، بلکه چون من ميدانستم او ميخواهد پيشرفتهايش را در زندگى ف

د و چاق و چاق                 . کند ه ميمان ه در خان ى باشد ک ر   اين بدين معنى نيست که او مجبور است زن ت
اه   ميشود ، اين فقط به اين معنى است که او درک ميکند که وجودش مثل ديوارى آجرى تکيه                  گ

 .ن استم
اگر شخصيت او سازنده و حامى نيز باشد، اين امر به           . او بايد شخصيت خودش را داشته باشد      

رد د ک ما کمک خواه برد خصايص ش د . پيش تقل باش ى مس د زن ا اينکه او بتوان ايرتى ب ن مغ اي
د        ما کمک کن د بش د بتوان تقل باي ک زن مس ا ي نم، ام ين ميک تقل را تحس ان مس ن زن دارد، م ن

 .يک مرد هستيد، نه چيزى کمتر از آناحساس کنيد 
د           “ شايد بپرسيد    آقاى مافيوسو، چرا اين نصايح قديمى را براى من بازگو ميکنيد، درحاليکه باي

درت         . پاسخ ساده است  ” راههاى رسيدن به قدرت و ثروت را ياد دهيد؟         دنبال ق ه ب هر مردى ک
ر                    ارش شانس خود را ب ى شايسته در کن ا       و ثروت باشد با داشتن زن ن چيزه ه اي تيابى ب اى دس

ه يک زن خوب درست              . افزايش ميدهد  د ک د بفهمي يد، باي اگر ميخواهيد ثروتمند و قدرتمند باش
دازه  ه ان م استMBAب اد   .  مه ز ي ا هرگ ه برخى مرده ار است ک م کسب و ک ن درس مه اي
 .نميگيرند

 
 

 آيا زن خوب را ميشناسيد؟
 

 تعريف يک زن خوب
 

ته م  ز يک زن را شايس ه چي وب الزم نيست   چ ا، يک زن خ ازه کاره راى ت ازد؟ ب ادر “يس م
رزا د” ت دس   . باش ه زن مق وب، ن ويم زن خ ن ميگ ق     . م ه عاش ت ک ى اس وب کس ک زن خ ي

د، دوست دارد بچه داشته باشد، و حاضر                         ز ميکن زد، تمي د، ميپ شماست، از شما حمايت ميکن
امال م           . است با معايب شما بسازد     ده، خوش قلب و ک ه     . تواضع است   او باهوش، فهمي د ب او باي

د       ى عالى بنظر ميرسد       . شما قدرت بدهد و قويترتان کن د، روى        . خيل ى را يافتي اگر همچين زن
 .زانوهايتان بايستيد و پيشنهاد ازدواج بدهيد

ا                     د، ي ان ميکنن د خودشان را بي ا عقاي تند، دائم مواظب زنهائى باشيد که فقط بفکر خودشان هس
ه دشمنى در       شما به. شما را تحقير ميکنند   ازى ب د، ديگر ني  اندازه کافى در زندگى دشمن داري

ى دسته چکش                         . خانه نداريد  ه فالن د ک ا ديگران رقابت ميکن ه ب د ک ى نداري ه زن همچنين نياز ب
دگى شغلى                     ا در زن بزرگتر است يا شرکتش مهمتر است؛ شما به اندازه کافى از اين جور آدمه

 .خود داريد
د جز ا      د       زنانى که کارى ندارن ابود کنن رد ن وان يک م انکى شما را    . ينکه شما را بعن حساب ب

ى    رد ب اس يک م ما احس د ش عى ميکنن د و س الى ميکنن يد  خ ته باش ه را داش ذوب . خاي را مج چ
 نگر، و کم ظرفيتى ميشويد؟ گرا، سطحى اينچنين افراد مادى

ا حداقل يک دوست                  انم ي دير، يک خ ا م روه، ي يس، سر گ ر در  البته، در دنياى ما هر رئ  دخت
ود          د ب رد   . کنارش دارد، اما بدون يک همسر خوب، شما هميشه يک مرد ضعيف خواهي يک م

ذابيت   ر ج د ب ته ميتوان ط عشق يک زن شايس ا فق د، ام ال ولگردى باش ه دنب ايد هر لحظه ب ش
د                  . ها غلبه کند    جنسى برخى رقاصه   از خواه ه ب ه خان ه مردش هميشه ب يک زن خوب ميداند ک

 .گشت
د                  : آخرين نکته  دا کني انى پي ن  . يادتان باشد شما يک زن خوب را نميتوانيد در هر کوچه خياب اي

اگر نتوانستيد يک زن خوب پيدا کنيد، کسى که پيدا ميکنيد           . احتياج به کمى خوش شانسى دارد     
 پس بايد ببينيم همسر خوب کدام است؟. خوب باشد” همسر“دست کم بايد يک 



 نقش يک همسر
د بچه    . ايسته ،عالوه بر موارد فوق، بايد پشتيبان مردش باشد         يک همسر ش   زرگ       او باي ا را ب ه

د               ر از مردش عمل ميکن ار بهت د              . کند چون در اين ک ه آشپزى کن ه چگون د ک د بدان اگر  (او باي
 ).نتواند خفت بار است

ه   . يک همسر شايسته همچنين بايد بداند چه موقع دهانش را بسته نگهدارد          د ک د بدان تن  او باي  گف
ه                 ه وى گفت وت ب د   دروغ مصلحتى بهتر است يا فاش کردن چيزهائى که در خل د    . اي ين باي همچن

د                 رار بگيري ورد سؤال ق ار م ا ب ه        . بداند که شما حوصله نداريد ميليونه زى ب د چي اگر ميخواهي
 .وى بگوئيد، مستقيم برويد به خودش بگوئيد

ر       او نبايد سعى کند که شما را در مورد شغلتان نصيحت        افى مشاور دور و ب دازه ک ه ان د؛ ب  کن
ه  . او بايد باوفاترين سرباز شما باشد . شما هست  خيانت از جانب   La Cosa Nostraدر ناحي

د           ردان دارن ه م اوتى نسبت ب ل متف ائى دالي زن غير قابل بخشش است، چون زنان براى بى وف
 ).نيازهاى جسمانى ما مردها در مقابل نيازهاى احساسى آنها(

د مگر اينکه رئيسش يک زن باشد                يک ز  ار نميکن يک همسر   . ن خوب بعنوان يک منشى ک
د   ور باش تند مجب رش هس ا دور و ب ه چون مرده د، ک ار نميکن وان يک پيشخدمت ک خوب بعن

وان يک              . خودش را زيبا کند    ا، بعن ا يک کليس الن آرايش ، ي او در يک کارخانه، يا در يک س
 .اهد کردآموزگار و از اين دست شغلها کار خو

ا                          د ي ر ده د شما را تغيي د سعى کن اده است، زن شما نباي ه شما دارد؟ س خوب اين چه ربطى ب
د ما را اداره کن دگى ش د صادق و . زن ط باي د، فق م باش ما ه رين دوست ش ور نيست بهت او مجب

د ا باش ورت، روى از او     . باوف ر اينص د؛ در غي ک کني ت او ش ه حماي د ب ز نباي ما هرگ ش
 .برگردانيد

 
 
 

 
 مامان

د                         ان را کسب ميکن وان مام اال عن د احتم ام ده وان شده را انج ان  . زنى که تمام نقشهاى عن مام
د                    ار ميکنن ه رفت ا مادرانشان چگون ائى ب ردان ايتالي د م م ميداني م است، و شما ه يک  . خيلى مه

هايش رسيدگى      او بر حسب انجام وظيفه به شوهر و بچه        . مادر شبيه يک ماده گاو مقدس است      
دميک ر       . ن اى خي ه دع د ب اب کني رتان را انتخ د همس ى ميخواهي ه وقت اطر است ک ين خ ه هم ب

د ) و دستورالعمل آشپزى او براى غذاهاى آينده ( مادرتان ادر خوب   . احتياج داري  ديگر  ،يک م
 .مادران خوب را براحتى تشخيص ميدهد

 



 )دوست دختر(نقش معشوقه
ا د  دگى زيب يار مهمى در يک زن ز نقش بس وقه ني اه و محل آرامش و . اردمعش او يک پناهگ

د    ” ارضا شدن “جائى است که شما براى       وقتى همسر يک گانگستر سعى         . به آن رجوع ميکني
 .تان را با او ارضا کنيد ميکند شبيه مردها بنظر آيد، شما ديگر نميتوانيد تمايالت مردانه

 نيازهاى جنسى شما    يک معشوقه . پس، شما دنبال کسى بگرديد که به اين بخش نيز توجه کند           
ازوى                    . را ارضا ميکند   ازو در ب د او ب رون ميروي ام بي راى ش بعالوه، وقتى با پسرهاى ديگر ب

ين و بس    . شما خوش ميدرخشد   ه       . هم ى از برنام د جزئ د مدت شما باشد           او نباي ه او   . هاى بلن ب
 .مقدارى پول، و احتماال يک آپارتمان بدهيد

د         دار شود، نصيحت    او نبايد با شما بچه     انوادگى شما دخالت کن دگى خ ا در زن او يک  . تان کند، ي
 .شريک فرعى است، و شما هميشه بايد اين را بخاطر داشته باشيد

 
 ما هميشه قويتريم

خوب امروز چى ياد گرفتيد؟ اميدوارم ياد گرفته باشيد که يک مرد فقط با زنى که او را قويتر                 
ويتر است د ق د ميتو. کن دا ميکني ى را پي ى زن ا او ازدواج وقت ازيد، ب اى محکمى بس د زيربن اني

 .تان گوجه فرنگى پرورش دهيد و غيره کنيد، تشکيل خانواده دهيد، در باغچه
 
 

 آخرين نکته در مورد خانمها
اش را در مقام بعدى نسبت    يک زن بايد هميشه در کنار مردش باشد، و اگر شاغل است حرفه        

ه          ترين چي   اين اصلى . به اين وظيفه قرار دهد     زى است که مردان ميخواهد، اما خيلى ميترسند ک
د وان کنن را عن د . آن ه نقش زناشوئى خود را ميدان ى ک تها، زن اى فمينيس ه حرفه ه ب دون توج ب

 .هميشه مردان را نصيب خود خواهد کرد
ا را       اند، و بچه    اند، برايشان آشپزى کرده     در طول هزاران سال زنان حامى مردان بوده        هاى آنه

ه سال                        . اند  بزرگ کرده  ن خاطر ک ه اي د فقط ب رق کن د ف ا االن باي ا  ١بجاى  چرا اين چيزه  ٢ ب
 شروع ميشود؟

د               ! نکته آخر  ار کني اگر او  . اگر زنتان با شما خوب رفتار ميکند، شما نيز بايد با وى خوب رفت
 .و هرگز زنى را کتک نزنيد. بشما احترام ميگذارد، شما هم همينکار را بکنيد

 
ورد            : م مقاله يادداشت مترج ( خواننده محترم، بسيار عالقمندم که نظرات گرانبهاى شما را در م

ته  زان داش ما عزي دگاههاى ش د مختصر از دي دى هر چن وانم يک جمعبن دانم و بت وق ب ه ف مقال
 .)متشکرم. ام استوارتر خواهد کرد اين امر مرا در راهى که پيش گرفته. باشم
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 آميزش از راه مهبل

 دخول در مهبل از عقب

در مورد آن اين بحث وجود دارد. آميزش مهبلي يك جنبه از سكس زنانه است آه آمبود اطالعات و آشفتگي افكار زيادي پيرامون آن وجود دارد  
آنند، اغلب به چيزهاي اشتباهي اعتقاد اغلب زنان آه اين آار را نمي. آه آيا زنان در هنگام آميزش مهبلي قادر به رسيدن به ارگاسم هستند يا نه  

گويند آه يك زن وقتي آه يك آلت مرد ها به ما اين را مي آنند آه بايد شريك خوبي باشند، بعالوه رسانه تعداد زيادي از زنان هم قبول مي. دارند  
خواهند براي حفظ همة اين نتايج در بعضي زنان آه مي. آند آشد و چند بار ارگاسم را تجربه مي شود، جيغي از روي خوشي مي وارد فرجش مي  

شود جلوة خود و طبيعي نشان دادن خود تظاهر به ارگاسم آنند، ظاهر مي  

اآثر زنان نياز به. اين آامَال دروغ است. فرويد بيان آرد آه زنان بالغ ارگاسم مهبلي دارند در حالي آه زنان نا بالغ ارگاسم چوچوله اي دارند  
تا وقتي آه ارگاسم به روشهاي مختلف قابل تجربه باشد، همة روشها يكسان. اي دارند حتي اگر به ارگاسم رسيده باشند برانگيختگي چوچوله  

اآثر نظريات فرويد. فهميد آه چوچوله مرآز لذت و خوشي زن است و نه فرج فرويد در ابتدا بايد مي. يك ارگاسم، يك ارگاسم است. هستند  
 ساختگي بودند و آزمايش نشده بودند

رسند و عاشق به آار گرفتن زنان زيادي هستند آه با آن چندين بار به ارگاسم مي. متاسفانه حقايق پيرامون آميزش مهبلي بسيار گيج آننده هستند  
يك سوم و يا گروه بيشتري در بين اين گروه قرار. دانند گروهي ديگر از زنان آنرا خسته آننده و عاري از هر نوع لذت بخشي مي. آن هستند  

يك زن بدون توجه به نوع. برند ولي انجام اين عمل به تنهايي قادر به تجربة ارگاسم نيستند گيرند، آنان از آميزش مهبلي خيلي لذت مي مي  
آند پاسخش به آميزش مهبلي نرمال و طبيعي است، هرچه آه پاسخش باشد فرقي نمي  

 حالتي آه مرد در باال قرار دارد و با زن رو در رو است
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شرح دادن اين موضوع آه چرا زنان اينگونه. دليل گسترده بودن پاسخ زنان به آميزش مهبلي هم علل فيزيكي و هم علل روانشناختي است  
اگر شما ديوارة فرج بعضي. زنان هستند آه فرج بسيار حساسي دارند در حالي آه عده ديگري هستند آه اينگونه نيستند. هستند، ساده نيست  

دليل آن فشردگي متنوع عصبها در. برند در حالي آه عده ديگري هستند آه هيچ احساسي نسبت به آن ندارند زنان را نوازش آنيد خيلي لذت مي  
بدليل اينكه يك زن نسبت به حساسيت فرج خود آنترلي ندارد،. بعضي زنان است آه از فردي به فرد ديگر متغير است) نه فقط فرج(آل بدن   

ممكن است روشها و. فقط خود او تنها نيست آه اينگونه است. بنابراين نبايد خودش را سرزنش آند اگر به تحريك توسط آلت مرد حساس نيست  
 حاالت ديگري براي آميزش و دخول در فرج باشد آه براي او خيلي لذت بخش باشد

رسند، دليل آن اينست آه آنها از لحاظ رواني و عاطفي اين عمل را خيلي مهيج زناني هستند آه در حين آميزش مهبلي خيلي به ارگاسم مي  
اين به آن معني نيست. تواند رخ بدهد حتي اگر تماسي صورت نگيرد اگر مغز يك آار را لذت بخش بيابد و آنرا تصور آند، ارگاسم مي. يابند مي  

لذت. رسند، هماني است آه در سرشان است، اين اصَال درست نيست آه آن لذتي آه زنان بطور ضمني در حين آميزش مهبلي زنان به آن مي  
به. رساند بردن بيشتر زنان در حين آميزش مهبلي بستگي به احساس رضايت بخشي بيشتر وي در حين آار دارد و وي را بيشتر به ارگاسم مي  

تواند لذت بخش سكس موقت مي.دهند همين دليل است آه زنان سكس با يك شريك دير آشنا را به سكس با يك شريك تازه آشنا شده ترجيح مي  
 باشد، اما خيلي براي زن سخت است آه خود را راحت آند و تسليم شريك شود وقتي آه به او اعتماد آامل ندارد

 تنها راه براي يك زن آه بدن خود را بشناسد و بتواند به آميزش مهبلي پاسخ بدهد، تمرين و آزمايش است

او. تواند از آن در جهت لذت بردن از رابطة عاطفي بين خود و شريكش استفاده آند حتي اگر آميزش مهبلي زن را به ارگاسم نرساند، او مي  
به بيان ديگر، زن و. آيد بيشتر از احساس مهبلي لذت ببرد اگر آن وجود ندارد تواند از نزديكي و صميميتي آه در هنگام نزديكي بوجود مي مي  

.شوهرها بايد با فكر باز اين موضوع را درك آنند آه يك زن نبايد بدليل اينكه آميزش مهبلي برايش لذت بخش نيست از انجام آن خودداري آند  
زنان همجنس باز بطور مكرر لذت بيشتري. توانند يك رابطة سكس لذت بخش و ارزنده بدون آميزش مهبلي داشته باشند زن و شوهرها مي  

سكس. آنند، نه به دليل اينكه فيزيك بدن هردوي آنها مانند هم است بلكه به اين دليل آه هدف سكس آنها دخول آلت در فرج نيست احساس مي  
شود زنان همجنس باز بيشتر به برانگيختن چوچوله متمرآز مي  

اند آه اگر زني بخواهد آه شانس تجربة ارگاسم در حين آميزش مهبلي را داشته باشد در حين اين آار امروزه عموم مردم به اين توافق رسيده  
اگر خود زن و يا شريكش مستقيمَا چوچوله را تحريك نكنند احتمال رسيدن به ارگاسم خيلي آم. اش تحريك بشود بايد بطور مستقيم چوچوله  

هاي مهبل وقتي آه مرد آلتش را در فرج آرده است، معموَال براي رساندن زن به ارگاسم آافي وله بوسيلة لبهتحريك غير مستقيم چوچ. شود مي  
ها، منطقي نيست آه انتظار داشته باشيم آه همة آنها در حين دخول رفتار يكسان داشته با توجه به تغييرات زياد در شكل و اندازة مهبل. نيست  
 باشند

.اي تر باشد اش را در حين آميزش مهبلي نوازش آند و ممكن است خود او در اين آار حرفه تواند آه چوچوله يك زن نسبت به شريكش بهتر مي  
دهد آه در حين دخول بتوانند چوچوله را تحريك آنند حاالتي آه به آنها اجازه مي. دليل اهميت استمنا براي زنان و زن و شوهرها اين است  

اين در حالي است آه خيلي از زنان از احساس وزن. آنهايي هستند آه زن در باال قرار گرفته يا اينكه شريك در پشت يا آنار زن قرار دارد  
شود زيرا آه چوچوله در زير بدن شريك پنهان برند، اين حالت خيلي باعث ارگاسم نمي شريكشان بر روي خود در حالت مذهبي لذت مي  

بايد دقت آرد آه بدنهايمان طوري طراحي شده آه زن بر روي دست و زانوهايش بصورت چهار دست و پا قرار گيرد و مرد از پشت. شود مي  
اين يك حالت طبيعي و عادي است. مانند سگ آلتش را در مهبل او بكند  
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تواند احتمال ارگاسم را زياد اند آه قرار دادن يك لرزاننده بر روي چوچوله يا در آنار آن در حين دخول مي خيلي از زوجين به اين نتيجه رسيده  
براي نرم آردن ارتعاشات يك دستمال آاغذي نرم بين چوچوله و لرزاننده قرار. تواند براي اين آار مناسب باشد يك لرزانندة عصا شكل مي. آند  
 دهيد

دليل آن وجود منطقة. يك زن ممكن است تحريك فرج بوسيلة انگشت، دست، آلت مصنوعي و ديگر وسايل برايش لذت بخش تر از آلت مرد باشد  
بوسيلة استفاده از. آوچك در طول فرج است آه براي لذت بردن بايد تحريك شود و آلت يك مرد ممكن است وسيلة خوبي براي اين آار نباشد  

تواند آند مي شكل، اندازه و بافت شيئي آه زن در داخل فرج خود مي. تواند از امتياز بالقوة حساسيت ساير نقاط استفاده آند اشياء ديگر يك زن مي  
آند تميز، فاقد پليسه و ايمن در برابر شكستن ماداميكه شيئي آه زن در داخل خود مي. بوسيلة خود او براي تحريك هرچه بيشتر انتخاب شود  

مردان از اين موضوع آه يك آلت مصنوعي يا چيز ديگري بر. تواند آنرا در فرج خود بكند اگر مراقبتهاي الزم را انجام دهد باشد، زن مي  
شوند آلتشان ترجيح داده شود خيلي ناراحت مي  

يك تغيير در موضع و. تواند تاثير مستقيم بر ميزان تجربة خوشي زن در حين آميزش داشته باشد هاي سكسي در حين آميزش مهبلي مي موضع  
ها به يك اندازه نسبت به تحريك لذت بخش حساس نيستند، همة مهبل. حالت ممكن است باعث شود آه زن هيچ چيز در حين آميزش احساس نكند  

اي يك زن نيز به زاويه و بعالوه ميزان تحريك چوچوله. يابد يا نه آنند آه آيا زن دخول را لذت بخش مي بنابراين زاويه و ميزان نفوذ تعيين مي  
.آند برد را تعيين مي حالتي را آه او بيشترين لذت را مي -اگر او يكي دارد-موقعيت يك منطقة حساس در مهبل زن. ميزان دخول بستگي دارد  

افتد برد آه آلت مرد به اين نقطه فشار بياورد، و اين موضوع با احتمال بيشتري اتفاق مي دارد، بيشترين لذت را زماني مي G اگر زن يك نقطة  
آند گيرد و زاوية دخول را آنترل مي وقتي آه دخول از عقب اتفاق بيافتد و يا وقتي آه زن در رو قرار مي  

 حالت قاشقي

يك زن ممكن است تكانهاي تند و طوالني مدت يا تكانهاي تند و. تواند بر لذت بخشي دخول تاثير بگذارد، ريتم آن است عامل ديگري آه مي  
برد و دوست دارد ممكن آن چيزي آه او لذت مي. آوتاه مدت را ترجيح بدهد. آوتاه مدت، يا تكانهاي ماليم و طوالني مدت و يا تكانهاي ماليم   
زن و شوهرها ممكن است بخواهند ريتمي را آه باعث لذت بردن زن در حين. است در هنگام برانگيختگي و نزديكي او به ارگاسم تغيير آند  

شود را مورد بررسي قرار دهند دخول مي  

 موضع آميزش رو در رو و صورت به صورت
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١١ قسمت بدن زنان که دوست دارند نوازش شود 
 

 David Strovney نوشته
 AskMen از سرى مقاالت سايت

 (E-mail: www.majidarticle@yahoo.com) ترجمه و تنظيم از مجيد
 
 
 

با اينکه مطمئنم اغلب آقايان (از جمله خــودم) هيـچ چـيزى را بيشـتر از ايـن دوسـت ندارنـد کـه 
زنهايشان با پاهاى باز شده بحالت عقابى روى تخت دراز بکشند و آن محل مورد عالقـه مـا را 
ــم قـرار دهنـد، موضـوع امـروز در مـورد  در معرض هر آنچه که دوست داريم با آن انجام دهي

کس آنها نيست. 
ــان باشـد کـه وقتـى زنتـان پشـت شـما را نـوازش  حاال قبل از اينکه شروع به آه و ناله کنيد، يادت
ميکند تا احساس عميقترى از تماس را به شما ارزانى کند و اين براى شما خوشايند است، زنان 
نيز وقتى شــما بدنشـان را در نواحـى زيـر پسـتانها و کـس و کپلـها نـوازش ميکنيـد بسـيار لـذت 

ميبرند. 
پس حاال وقتش است که از ساده لوحى دست برداريد و در عوض روى قسمتهائى از بدنــش کـه 
تا بحال از آنها غافل بودهايد متمرکز شويد. خوشبختانه يکبار که اين کار را انجام دهيد، شــروع 

به کاوش در اعمال جنسيتان خواهيد کرد. 
اين، البته، دال بر اين نيست که زنان دوســت ندارنـد در نواحـى سکسـى بدنشـان مـورد نـوازش 

قرار بگيرند، بلکه به معناى رفتن سراغ قسمتهاى ديگر است. و حاال شما بايد چکار کنيد. 
 
 

نواحى که بايد نوازش کنيد 
 

١- سر 
ــراى گرفتـن  نه، منظورم سر مال شما يا مال او نيست. از سرانگشتان اشاره و انگشت وسطى ب
شقيقههايش استفاده کنيد. بعد، با يک دست شروع به بازى کـردن بـا موهـايش کنيـد و سـپس از 

کليه سر انگشتانتان براى ماساژ دادن سرش استفاده کنيد. خيلى با ماليمت اينکار را بکنيد. 
ــوازش، سـرش را روى دامنتـان بگذاريـد تـا هـم او راحـت باشـد و هـم بتوانـد  نکته: در هنگام ن

واکنشهاى متقابل انجام دهد. 
 



٢- گردن 
چه از دستهايتان استفاده کنيد يا از دهانتان، اغلب زنها وقتى مويشان را از روى گردنشان پــس 
ــد، ميبوسـيد، مىلسـيد، و يـواش گـاز ميگـيريد بسـيار لـذت  ميزنيد و به نرمى آنرا نوازش ميکني

ميبرند. 
نکته: وقتى به نزديکى استخوان ترقوه ميرسيد اين نواحى را ببوسيد و ليس بزنيد. 

 
٣- پشت 

ــهلو ميخوابـانم در حاليکـه پشـتش بـه  من نميتوانم بشما بگويم به زنم چه ميگذرد وقتى او را به پ
طرف من است ، و به نرمى پشتش را از باال به پائين ميليسم و ميبوسم. 

نکته: وقتى شروع ميکنيد، سعى کنيد به بهترين صــورت نـه تنـها پوسـتش را ميليسـيد بلکـه بـه 
آرامى تمام موهاى ريز روى پوستش را بليســيد ضمـن اينکـه بازوهايتـان را دور کمـرش حلقـه 

کردهايد. حتما از پسش بر خواهيد آمد   … 
 

٤- رانها 
چه او لخت باشد يا لباس سکسى پوشيده باشد، پاهايش را از هم باز کنيد و چند دقيقه با دسـت و 

ــس هـم فاصلـه بگـيريد    لبهايتان به نوازش داخل و خارج رانهايش بپردازيد. گاز نگيريد. و از ک
… البته فعال. 

نکته: ناحيه بين لبههاى خارجى کسش را بليسيد و سپس با زبان محکم بــاالى رانـش را بليسـيد، 
او بخاطر اينکار عاشق شما خواهد شد. 

 
٥- پشت زانوها 

در حاليکه او به پشت دراز کشيده است و يک پايش را باال بـرده، آنـرا در امتـداد بدنتـان قـرار 
داده و به سراغ قسمت پشت زانوها برويد. ببوسيد و به آرامى اين نواحى و اطرافش را بليسيد. 

اگر روى شکم خوابيده است، کار شما راحتتر ميشود. 
ــا در چنيـن قسـمتهائى  نکته: گاز نگيريد يا خيلى محکم نليسيد؛ اين نواحى حساس هستند و صرف

فقط نوازش کنيد. 
شش قسمت ديگر از بدن باقيمانده است که بايد ياد بگيريد. 

 
٦- دستها 

ــف  دستش را بگيريد، طورى که کف دستها به طرف باال باشد، و با هر دو شصت به ماليمت ک
ــد ضمـن اينکـه بقيـه انگشـتانتان همزمـان سـمت ديگـر دسـتش را نـوازش  دستش را نوازش کني

ميکند. کم کم به سمت پائين پيشروى کنيد تا کل دستش را نوازش کنيد. 
ــا ماليمـت بمکيـد، و سـپس از او بخواهيـد  نکته: انگشت وسطى او را در دهانتان قرار دهيد و ب

همين کار را براى شما انجام دهد  … اما نه براى انگشت شما. 
 

٧-مچها 
دستش را طورى بگيريد که کــف دسـت بـه سـمت بـاال باشـد ، در حاليکـه از وقـايع روزانـهاش 
ــه سـمت مـچ و سـاعدش حرکـت دهيـد. پـس از چنـد دقيقـه نـوازش  ميپرسيد سر انگشتانتان را ب

کردن، با لبها، دندان و زبانتان قسمت داخلى مچش را بليسيد و به نرمى  گاز بگيريد. 
نکته: وقتى که مچش را ميبوسيد، با دستتان دست او را مقابل صورتتان بگيريد. 

 
٨- گوشها 



بسراغ گوشش برويد و جملهاى نظير ”امشب شب توست،“ زمزمه کنيد و سپس نرمـه گوشـش 
را داخل دهانتان بگيريد و حسابى خيسش کنيد. سپس سراغ قسمت باالئى گوشش رفته و يــواش 

با دندان گازش بگيريد. 
نکته: قبل از انجام هر کارى، با انگشتانتان به آرامى موهايش را از روى گوشــش کنـار بزنيـد؛ 

سپس روى گردنش بسمت باال نفس بکشيد تا به محل مذکور برسيد. 
 

٩- شکم 
دور کمرش را با هر دو دست بگيريد و وقتى بــه انـدازه کـافى بـه شـکمش نزديـک شـديد بـوى 
عطرش را استنشاق کنيد. بعد شکمش را از يک سمت تا سمت ديگر ببوسيد و گهگاه با زبانتان 

آنرا بليسيد. 
نکته: اطراف نافش را بليسيد و به آرامى نوک دماغتان را روى آن بماليد. 

 
١٠- زانوها 

چه در حال معاشقه باشيد يا فقـط شـروع بـه نـوازش کـرده باشـيد، قـرار دادن زانوهـايش روى 
شانههايتان و مالش آنها راه خوبى براى تحريــک احساسـات اوسـت. هـر کـدام از زانوهـا را بـا 

دستانتان نوازش کرده و سپس آنها را از سمتى به سمت ديگر ببوسيد. 
نکته: هنگام بوسيدن زانوها با دست ساق پايش را باال و پائين ببريد. و مجددا، به هيــچ وجـه از 

دندانهايتاناستفاده نکنيد. 
 

١١- پاها 
چه بعنوان بخشى از عادات معاشقه يا آرامــش بخشـيدن بـه او پـس از يـک روز سـخت، مـالش 
پاهاى يک زن به طرز باور نکردنى شما را به اهدافتان خواهد رســاند. کمـى روغـن ماسـاژ يـا 
ــالش وسـط کـف پاهـايش شـروع  کرم بدن روى دستتان گذاشته و به هم بماليد تا گرم شود و با م

کنيد. به آرامى به سمت پنجهها و سپس به سمت پاشنه برويد. 
نکته: مدت زمانى را به مالش اطراف پاهايش اختصاص دهيد و مواظب باشــيد قلقلکـش ندهيـد. 
و اگر پاهايش تميز هستند و شما نيز سرحال هستيد، آن پنجههاى کوچک زيبا را بمکيد (قبل از 

کرم يا روغن). 
 

حاال برويم سراغ اصل مطلب 
ــش او را آمـاده کـرده باشـيد بديـن ترتيـب او بـا  خواه براى عشقبازى باشد يا فقط بخواهيد پيشاپي
ــما روى قسـمتهائى از بدنـش غـير از کـس و کـون و پسـتانهايش، شـما را متوجـه  جلب توجه ش

خواهد کرد که اين قسمتها نيز باعث تحريک وى ميشود. 
ـــمتهائى از بدنتــان غــير از کــير و  عـالوه بـر ايـن، او انگـيزه پيـدا ميکنـد کـه وقتـى بـراى قس

بيضههايتان صرف کند … با اينکه شايد شما با همان قسمتها نيز ارضا شويد. 
تا بعد، از کند و کاوتان لذت ببريد. 
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ا همسرشان را                         مردان زيادي همواره اين سوال را مطرح ميكنند آه چه آاري بايد انجام دهند تا دفعات سكس ب

ا                       آنچه  . افزايش دهند  ه تنه ه ن ند آ ادر باش آه آنها درك نميكنند اينست آه با ايجاد چند تغيير آوچك ،ممكن است ق
 .دفعات بلكه آيفيت اعمال جنسيشان را نيز افزايش دهند

 
 آنها خود به ما ميگويند چه آار آنيم

ي در همسرشان و اع            د چه تغييرات ه مايلن ردم آ ال جنسي او   من از بسياري از خانمهائي آه ميشناختم سؤال آ م
دي               . روي دهد تا به آنها در آميزش آمك آند         در اينجا آنچه آه اين زنان عنوان آردند را بدون هيچگونه دسته بن

 :خاص بيان ميكنم
 

 معاشقه ناآافي
ا حدودي هست        …يك لحظه صبر آنيد، اين آن چيزي نيست آه شما فكر ميكنيد            د هر      .  بسيار خوب، ت ا بداني تنه

ن                      زني در دنيا آرزو م     ا اي د، ام يكند اي آاش مردش زماني را براي تحريك او تا آخرين سطح ممكن صرف آن
 .اش نميشود فقط شامل بوسيدن دهان و گونه

د          از اين بيشتر، آيا سعي آرده      ن      .ايد حتي يكبار تا حاال وقتي براي قدرداني از همسرتان بگذاري ه اي ا ب ن لزوم اي
نش        معني نيست آه مثال برايش طال و جواهر بخ        ا شيوه راه رفت در زيباست ي ه چق د آ ريد، بلكه تنها به او بگوئي

 .براي شما تحريك آننده است
زي باشد                  بعالوه، اگر شما هميشه با وي مثل يك خانم رفتار ميكنيد، بدين ترتيب او را وادار خواهيد آرد هر چي

ه  در بيرون اتاق خواب يك جنتلم  . جز انساني با خواهشهاي جنسي در اتاق خواب        اي او را  ن باشيد، بي هيچ بهان
د                د هست حس آن ه شما فكر ميكني ان مهمي آ ه هم د خود را ب يد، و وادارش آني ه   . با تمام احساس ببوس ي آنك ب

 .خواسته باشيد ،او با شما مانند يك سلطان رفتار خواهد آرد
 

 نظافت ناآافي
ندارد، چون مثال گوشتي نيست و مرتبا مايعات شايد فكر ميكنيد آلت شما همانند آلت خانمتان نياز به تميز آردن        

ه       ل از هرگون ان قب واحي تناسليش ه ن د آ ل آنن ان حاص د اطمين ردان باي ه م ا آلي د، ام ح نميكن اص ترش خ
 .آامال نرم، تميز و پاك باشد) ترجيحا درست قبل از آن(معاشقه

ه         (د  عالوه بر آلت تناسليتان، بايد مطمئن باشيد آه دستها و ناخنهايتان تميزن             ال عفونت ب وگيري از انتق راي جل ب
يد     )نواحي نرم وي در هنگام معاشقه      ي در موضوعات سكسي مطرح      . ، و اينكه بسيار خوشبو باش اآيزگي وقت پ

 .ميگردد بسيار حائز اهميت است پس به خود تكاني بدهيد و از شر آثافات راحت شويد
 

 آورد هيچ صدايي در نمي
 با استفاده از انگشتانتان در حال تحريك مهبل همسرتان هستيد و آم و بيش               فرض آنيد شما با چرخش زبانتان و      

د او            ا احساس آني ذت را مرتب ه ل ماراتني از سكس زباني انجام ميدهيد و حاال ، اگرچه شما ميتوانيد رسيدن او ب
ردان صدايتان ر                  . هيچ صدايي درنياورد   د؟ پس چرا اغلب شما م ايند؛چه احساسي داري ي يك آه خوش ه  حت ا خف



ام               . ميكنيد و فرياد نميزنيد آنچه را آه او با آلت شما ميكند            ه آنچه انج د آ د بدانن زنان، درست مثل شما، ميخواهن
ايند باشد                         د خوش ا هميشه ميتوان ن چيزه تن اي ه، پس گف ا ن ، ”اوه آره“: ميدهند آيا باعث لذت همسرشان ميشود ي

 .”ي منواي خدا“، ”حرف نداري“، ”خوبه“، ”خودشه“،  ”مممم“
او به پاسخ شما نياز .و يا اگر فكر ميكنيد در حين سكس نميتوانيد پر حرفي آنيد در عوض ميتوانيد آه و ناله آنيد

 !دارد؛ به نياز او پاسخ بده، مرد حسابي
 

 خيلي سريع عمل ميكند
د          اما براي بسياري از زوجها ،سكس بيشتر از س         پس  . ه دقيقه طول نميكشد چون اغلب آقايان اصال توقف نميكنن

ق                                د او را از طري رده و سعي آني ادي را صرف معاشقه آ ان زي د هميشه زم د؟ خوب، ميتواني ار آني بايد چه آ
ه آردن وي    ) اوج لذت جنسي  (سكس زباني و يا تحريك بوسيله انگشت به ارگاسم           برسانيد قبل از اينكه شروع ب

 .آنيد
 .ينكه ميتوانيد با استمناء آلت خود را طوري تربيت آنيد آه زمان بيشتري دوام بياورديا ا

تيد، از                       ه ارگاسم هس به اين ترتيب آه هر وقت آه مبادرت به استمناء ميكنيد و احساس ميكنيد در حال رسيدن ب
د              اره شروع آني د دوب د ،بع روآش آن ار    اي . لمس آردن آلت خود دست برداريد تا احساس شما ف د ب ار را چن ن آ

سرانجام شما قادر خواهيد شد تا زماني آه با همسرتان به ارگاسم ميرسيد   . انجام دهيد و سپس اجازه تخليه بدهيد      
 .را تعيين آنيد و خود را آنترل نمائيد

 
 خيلي طول ميكشد

ان خ         ه شوهرانش د آ كايت دارن ان ش ي از زن ت دارد؛ خيل ا حقيق د؟ ام ه ميگوين دانم، چ دانم، مي ول  مي ي ط يل
ه        ” چه زماني زياد محسوب ميشود؟    “خوب شما ميپرسيد    .ميدهند بيشتر از يك ساعت؟ و مگر چه اشكالي دارد آ

 بعضي مردها خيلي طولش ميدهند؟
مسلما برخي افراد بدليل مشكالت فيزيكي و جسماني قادر نيستند آه در زمان مقتضي انزال داشته باشند، اما در  

 .همخوابي واقعا طول ميدهند به اين دليل است آه زياد و با خشونت جلق ميزننداغلب موارد مرداني آه در 
ه يك دست سخت و                    . در موردش فكر آنيد    د آ اد آن ان احساسي را ايج د هم چگونه يك مهبل نرم و خيس ميتوان

 .خشن و چگونه ميتواند آلت شما را بفشارد؟ اين آن چيزي است آه من فكر ميكنم
ان                   بنابراين آنچه شما آق    ه آلتهايت ه حساسيت را ب د هفت راي چن ق زدن ب رك جل ا ت ه ب ايان بايد انجام دهيد اينست آ

 ) .ميدانم آه سخت است اما ميدانم آه شما ميتوانيد(برگردانيد 
د         ام دهي . بنابراين وقتي آه دوباره شروع به جلق زدن آرديد با استفاده از نوك انگشتانتان بماليمت اينكار را انج

ه                  عمل به اين توصيه   . دن آن خودداري آنيد   از فشار دا   ا همسرتان ب ان مناسبتري ب ها باعث ميشود در مدت زم
 .انزال برسيد

 
 وار مهبل تحريك ديوانه

خاراندن، گاز گرفتن و ماليدن انگار آه ميخواهيد آتش روشن آنيد، همگي عوامل مخربي در نواحي مهبلي وي      
اده                 اول وقتي به اين نواحي ميرسيد، خ      . هستند ويتر آم راي تحريكات ق د ب يد، چون باي يلي آرام و با ماليمت بليس
 .شود

ا                             ه هرگز ب ان باشد آ ا يادت يد ام ر باش د آمي خشن ت ت، ميتواني اري صورت گرف زان الزم روانك همينكه به مي
ا   اين قسمتها بسيار حساسند، پس با     ). مگر اينكه خودش دوست داشته باشد     (خشونت و نامهربانانه عمل نكنيد        آنه

 .مهربان باشيد
 

 غرغرآردن را بس آنيد
ه شما آمك                       ه ب د، قصد من اينست آ با اينكه مطمئنم شما آقايان نيز صدها شكايت از زنان در امور جنسي داري

د       و اگر گاليه  . آنم بهترين مردي آه ميتوانيد باشيد      م بدان د او ه . اي در مورد برخي رفتار وي داريد، پس بگذاري
 . گفتگو دواي هر دردي استبهرحال ارتباط و

 .تا بعد، اوقات خوشي را در تختخواب بريتان آرزو ميكنم
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 پيدا آردن چوچوله
دليل ان اينست آه اندام. پيدا آردن چوچوله آمي مشكل و سخت است. بيشترين سؤاالتي آه مي شود در مورد يافتن چوچوله در زنان است  

ها معموًال خيلي آوچك شود آه چوچوله موضوع وقتي بدتر مي. هرآدام از آنها منحصر به فرد است. تناسلي زنان به هزاران شكل و اندازه است  
زنان. توانيد آنها را احساس و يا لمس آنيد هايي هستند آه شما نمي حتي چوچوله. هستند و همچنين در زير چروآهاي پوست هم مخفي مي شوند  

شان در آجا قرار گرفته و يا به چه شكل است و اين موضوع به اين خاطر است آه آنها از آاوش آردن مهبل دانند آه چوچوله زيادي هم نمي  
توانيد چوچولة خود و يا دوست دخترتان را بيابيد وقتي براي اولين بار اقدام به اين به همين دليل اگر شما نمي. اند اند و به آن تشويق نشده منع شده  
براي اين منظور الزم است آه يك. براي يافتن چوچوله الزم است آه شما در ابتدا به آن دسترسي داشته باشيد. آنيد، احساس بدي نكنيد آار مي  

به اين صورت نيست آه شما بتوانيد با دست زدن از روي شورت. زن آامًال لخت شود و براحتي و بطور آامل پاهايش را از يكديگر باز آند  
.همچنين شما نبايد آه يافتن چوچوله را در يك مكان تاريك شروع آنيد. ايد زنانه قادر به يافتن آن باشيد وقتي آه در صندلي عقب اتومبيل نشسته  

 شما نياز به نور به اندازة آافي داريد

اگر يك چوچولة. هر چيزي به سادگي نرم و گرم و مرطوب احساس مي شود. هايي هستند آه به اندازة آافي آوچكند و قابل لمس نيستند چوچوله  
اي آه آنرا شود و شبيه بافتهاي نرم و اسفنجي به دليل اينكه آن محكم مي. تر خواهد بود زنانه شق باشد، گرفتن آن در اين شرايط خيلي راحت  

براي يافتن يك چوچوله الزم. اگر شما آنرا سخت و غير قابل حرآت احساس آنيد، آن شبه استخوانهاي شرمگاهي است. باشد احاطه آرده نمي  
اين موضوع به آن دليل است آه چوچوله در باالي محل تقاطه دو لبة داخلي و در نزديك. هاي داخلي مهبل بشناسيد است آه شما در ابتدا لبه  

اي آه به اند، در نقطه هاي داخلي با اندآي از آالهك بلوطي شكل چوچوله باهم ادغام شده مقداري از لبه. باالي شكاف اندام تناسلي واقع شده است  
هاي داخلي آجا تمام مي شوند و ممكن است آه دقيقًا نتوان گفت آه لبه. گويند، مقدار ديگري با آالهك ادغام شده و مقداري با هردو آن فرنوم مي  

زناني هستند آه اصًال بافتهاي لبه داخلي ندارند، بنابراين در مواردي ممكن است آه الزم باشد تا خود چوچوله را. شود آالهك آجا شروع مي  
تواند براي تشخيص قسمتهاي مختلف به شما آمك آند عكس زير مي. جستجو آنيد  

در اين شكل، زن موهاي شرمگاهي خود را تراشيده است و. هاي آن از هم باز نيستند را نشان مي دهد عكس باال شكل يك مهبل را در حالتي آبه  
الزم نيست آه حتمًا يك زن موهاي شرمگاهيش را بتراشد يا آوتاه آند چون اين موضوع يك انخاب فردي. به همين دليل اجزا به خوبي مشخصند  

در اين عكس شما نمي توانيد قسمت بلوطي شكل چوچوله را به وضوح. چوچولة يك زن در قسمت بااليي شكاف تناسلي واقع شده است. است  
اند اي شكل آن واقع شده توانيد آالهك چوچوله را ببينيد، آه در زير آن قسمت بلوطي شكل و قسمت ميله شما فقط مي. ببينيد  
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هاي داخلي و لبه. هاي اصلي از يكديگر باز شده اند هاي خارجي و لبه چهار شكل نشان داده شده در باال حالتي از فرج را نشان مي دهد آه لبه  
توجه آنيد آه در هر چهار. توانيد قسمت بلوطي شكل چوچوله را هم ببينيد در رو عكس بااليي شما مي. آالهك چوچوله به وضوح قابل رؤيتند  
آنند واقع شده است، حتي اگر شما آامًال نتوانيد قسمت بلوطي شكل چوچوله هاي داخلي همديگر را قطع مي عكس، چوچوله در باالي جايي آه لبه  

در. در عكس اول، زن توانسته قسمت بلوطي شكل چوچوله خود را بوسيلة استفاده از انگشتش براي عقب راندن آالهك، پيدا آند. را ببينيد  
توانيد آالهك را فرو در بعضي موارد، شما نمي. گويند و بايد آنرا به عقب برد عكس دوم، آالهك خيلي شل است، آه به آن نوع فرورفته مي  

در بعضي موارد ممكن. اين موارد شايد در دو عكس دوم صادق باشند. ببريد و به سمت بدن فشار بدهيد تا قسمت بلوطي شكل چوچوله را ببينيد  
 است آه آالهك تا يك اينچ دورتر از قسمت بلوطي شكل چوچوله گسترده شده باشد، و يا اينكه باز شدن آالهك خيلي آوچك باشد آه به شما

 اجازة دسترسي به قسمت بلوطي شكل را ندهد

 بعضي از زنها هستند آه اندام تناسلي آامًال توسعه يافته دارند بطوريكه تمام ساختمان آن به وضوح قابل رؤيت است، مانند موردي آه در عكس
مزايا و معايبي براي داشتن اندام تناسلي آوچك،. هاي داخلي نشان داده شده در عكس قبل در اندازة متوسط هستند چوچوله و لبه. شود قبل ديده مي  

هاي فرج و چوچولة بزرگ اينست آه يافتن آنها راحت تر خواهد تنها مزيت داشتن لبه. آنند همة آنها به خوبي آار مي. متوسط و يا بزرگ نيست  
اي شكل چوچوله توسط آالهك و يا ساختمان اطراف آن پوشيده شده در بيشتر اوقات، قسمت ميله. بود، اما الزامي براي تحريك بهتر نخواهد بود  

در بيشتر مواقع اينكه شما قبل از برانگيختگي محل چوچوله را بيابيد آمك. كنيدبراي يافتن آن احتماًال شما بايد از انگشتتان استفاده ب. است  
اگر شما به ارامي و نرمي آالهك چوچوله را بگيريد و انگشتتان را بر روي آن بلغزانيد، احساس خواهيد آرد. بزرگي براي شما خواهد بود  

اي شكل در اغلب موارد تشخيص آن راحت خواهد بود زيرا بطور متوسط اين قسمت ميله. اي شكل چوچوله پر از خون خواهد شد قسمت ميله  
در برخي موارد ممكن است شما احساسي مانند پر شدن يك رگ از خون بكنيد و در. ميليمتر قطر دارد ٦سانتيمتر طول و حدود  ١.٩حدود   

عكسهاي نشان داده شده در زير نشان مي دهند آه. برخي موارد ممكن است چوچوله خيلي آوچك تر از آن باشد آه بتوان آنرا تشخيص داد  
اي شكل چوچوله را با انگشت امتحان آرد توان قسمت ميله چگونه مي  
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 در شكل باال، زن در حال پيدا آردن چوچولة خود بوسيلة فشردن و لمس آردن قسمت بلوطي شكل است

باشد اي شكل مي در شكل باال، زن در حال پيدا آردن چوچولة خود بوسيلة لمس آردن و چرخاندن انگشتان پيرامون قسمت ميله  
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ماساژ چوچوله -يك مهارت ارزشمند  

ها آمتر وقت براي مهبل و چوچوله قبل از تا وقتي آه زن و شوهر. ماساژ چوچوله يك مهارت ارزشمند در هنگام عشقبازي با يك زن است  
خواهيد تاثير واقعي بر روي شريك مؤنثتان داشته باشيد، اگر شما مي. آنند آنند، تعداد آمتري به قسمت اصلي دوره توجه مي آميزش صرف مي  

تان را به ماساژ چوچوله معطوف آنيد مرآز توجه  

زنان باردار ممكن است آه تمايل به سكس و. اي را بكار ببرند توانند ماساژ چوچوله هاي فيزيكي موقت و دائم مي زن و شوهرها با ناتواني  
شريكهاي جنسي آه يكي يا هردوي آنها دچار. ارگاسم داشته باشند ولي فيزيك بدني خود را براي آميزش مهبلي مناسب نيابند و قادر به آن نباشند  

مردان ناتوان ممكن است هنوز تمايل داشته باشند آه. فلج قسمتي از اندام بدن هستند ممكن است قادر به حرآات الزم براي آميزش مهبلي نباشند  
نوجوانان و بزرگساالني آه آمادگي آميزش مهبلي را ندارند ممكن است بخواهند از وجود يكديگر لذت. شريكشان را به لذت و ارگاسم برسانند  

تواند در غياب نعوظ و آميزش وجود داشته باشد اين مهم است آه درك شود آه سكس مي. ببرند  

 پيدا آردن چوچوله

اي اين است آه بدانيد آه چوچوله شريكتان در آجا واقع شده، به چه شكل است و سفت بودن و شل بودن اولين نيازها براي ماسژ چوچوله  
در حالي آه نور آافي وجود دارد شريكتان را عريان آنيد،. تنها راه براي فهميدن آن اينست آه آنرا مورد آاوش قرار دهيد. شود چگونه حس مي  

 او ممكن است بخواهد آه يك پيراهن راحت بپوشد، او بايد بر روي تخت خواب دراز بكشد يا بر روي يك صندلي بنشيند و يا بر روي تخت
.مطمئن شويد آه به فرج او درسترسي خوب داريد وقتي هردوي شما احساس راحتي آرديد. خواب در حالي آه به تعدادي بالش تكيه داده بنشيند  

اگر او بر روي صندلي يا لبة تخت خواب نشسته باشد شما بايد روي يك صندلي. بنشينيد يا زانو بزنيد رو در روي او و يا به يك طرف برگرديد  
بايد دست شما نزديك موضع. توانيد او را رو در روي خودتان در ميان پاهايتان بنشانيد همچنين شما مي. بنشينيد و يا بر روي زمين زانو بزنيد  

ممكن است شما بخواهيد يك چراغ روشن در نزديكي مهبل قرار دهيد تا بتوانيد همه چيز را به خوبي ببينيد، همچنين ممكن است شما. باشد  
دهيد ببيند بخواهيد از يك آئينه آوچك استفاده آنيد تا شريكتان بتواند چوچوله خود و آنچه را آه شما انجام مي  

به. هاي بيروني فرج در حالت عادي در حال راحت قرار دارند بوسيلة آزمايش فرج وقتي در حالت نرمال است شروع آنيد در حالي آه لبه  
به پوست نرم اطراف فرج، موهاي شرمگاهي و رنگ و بافت. نوازش آنيد و هرگز ضربه نزنيد. آرامي همه چيز را با انگشتانتان آزمايش آنيد  

اگر شريكتان موهاي. با ماليمت آف دست را بر روي فرج بماليد بطوري آه انگشتانتان قالب و شكل بدن را بگيرند. پوست آن توجه آنيد  
سپس با ماليمت. شرمگاهي زيادي دارد ممكن است آه شما بخواهيد آنرا با قيچي آوتاه آنيد، نياز نيست آه موهاي منطقة شرمگاهي را بتراشيد  

هاي دروني، چوچوله، لبه. هاي بيروني فرج را از هم باز آنيد و آنچه در ميان آنها وجود دارد را مورد آزمايش قرار دهيد و بكمك انگشتانتان لبه  
هاي بيروني مهبل با يك يا هر دو دست به تواند با باز نگه داشتن لبه در اين زمان خود زن هم مي. مجراي ادراري و سوراخ فرج او را بشناسيد  

بدليل تغييرات. داند آه بشما بگويد يا نه اگر شما نتوانسيد چوچوله را پيدا آنيد از او بپرسيد آه آيا خودش محل چوچوله را مي. شما آمك آند  
هاي داخلي فرج زناني هستند آه لبه. زياد و وسيع در آالبد شناسي تناسلي، بعضي قسمتهاي بعضي زنها بخوبي مردان قابل تشخيص نيستند  

يك چوچولة خوب توسعه يافته و تحريك شده به آساني قابل ديدن است اما خيلي از آنها آوچك هستند. ندارند و يا اينكه يك لبه داخلي مهبل دارند  
تواند محل آنرا حدودي تشخيص دهد و اين تشخيص نيز وقتي حاصل اند بطوري آه يك زن فقط مي و بوسيلة بافتهاي اطراف آن پنهان شده  

آند اي حساس به تماس پيدا مي شود آه زن در هنگام استمنا منطقه مي  

با توجه به اندازه. اي بلوطي شكل و آالهك آبود رنگ بدنة لوله. وقتي آه شما چوچوله را پيدا آرديد، سعي آنيد تا قسمتهاي مختلف آنرا بشناسيد  
اگر همچين مشكلي وجود داشت. و بزرگي و آوچكي آالهك آن، شما قادر نخواهيد بود آه آنرا جمع آنيد تا بتوانيد شكل بلوطي چوچوله را ببينيد  

اگر قسمت بلوطي شكل چوچوله خيلي آوچك باشد، ممكن است شما فقط قادر به. توانيد اين شكل بلوطي را از زير آالهك احساس آنيد شما مي  
اي هم هستند آه خيلي نازآند آه هاي لوله بدنه. اي شكل چوچوله وقتي آه برانگيخته است باشيد و شكل بلوطي آنرا نتوانيد ببينيد ديدن بدنة لوله  

 آنها هم به سختي قابل تشخيصند در اينصورت ممكن است آه شما تنها قادر باشيد آه آنرا وقتي آه احساس آرديد برانگيخته شده است با نوك
ايد اگر خودتان اش را با نوك انگشتانتان آرفته تواند به شما بگويد هنكامي آه شما قسمت بلوطي چوچوله انگشتانتان تشخيص دهيد و زن نيز مي  

در هنگام آزمايش چوچوله بايد خيلي مهربان و ماليم باشيد چونكه بسيار حساس است. آنيد آنرا حس نمي  
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زن بايد در ابتدا به آرامي و آهستگي شروع آند،. ها استمناي شريك شماست ها و نيز براي آماده آردن با تجربه مرحلة بعدي براي مبتدي  
توانيد متوجه بشويد آه او چه چيزي را دوست به اين ترتيب شما مي. نوازشهاي مختلف، ميزان فشارها و فرآانس حرآات را به شما نشان بدهد  

آموزد آه چگونه چوچولة او را ماساژ دهيد تا اين تمرينات و تمدد اين استمناها به شما مي. آند دارد و چه چيزي را بيشتر از همه طلب مي  
استمناي او براي رسيدن به ارگاسم قبل از ماساژ شما آمك خواهد آرد آه او در حالتي قرار گيرد آه خواهان تحريك سكسي. خوشش بيايد  
اي را شود بنابراين الزم است شما قبل از اينكه ماساژ چوچوله العاده حساس مي زناني هستند آه اندام تناسليشان بهد از ارگاسم فوق. اضافي شود  

بعضي زنها فقط قادرند آه يك ارگاسم در ابتدا داشته باشند و. ادامه دهيد، با ماليمت قسمتهاي ديگري از بدن را بمدت چندين دقيقه ماساژ دهيد  
اگر شريكتان. آنند احساس خوبي داشته باشند، اگر شما اين را آشف آنيد خيلي به نفع شريكتان است آنند و فقط سعي مي پس از آن فروآش مي  

آند به اصرار نكنيد و با او موافق باشيد، به او پيشنهاد آنيد ولي او را مجبور ميل است و از آن خودداري مي نسبت به استمنا در حضور شما بي  
 نكنيد

هم اآنون استمنا يك. دهند گويم آه استمنا در حضور شريكتان امري آامَال طبيعي است و خيلي از زنها اين آار را انجام مي اين را براي زنها مي  
توانيد آنرا خطا شما نمي. آنند آنند و لذت آنرا با شريكشان تقسيم مي زنان زيبايي هستند آه براي رسيدن به ارگاسم استمنا مي. آار انفرادي نيست  

آند بنابراين شما با استمنايتان او را شكه دانند آه شريكشان استمنا مي من معتقدم آه خيلي از مردم مي. بدانيد و يا اينكه خود را احمق بدانيد  
آنم از تان را با شريكتان حفظ آنيد، من فكر مي اگر شما در هنگام استمنا ارتباط چشمي. آنيد همانطور آه خود او نيز استمنا را دوست دارد نمي  

 اين تجربه لذت ببريد

 حساسيت چوچوله و چرب آردن و روغن آاري آن

 ما فهميديم آه چوچوله در آجا و چكونه است، حاال نوبت چيست؟ در ابتدا بايد تذآر در مورد حساست چوچوله و احتمال نياز به روغن آاري
شان احساس حساسيت چوچوله از زني به زن ديگر بسيار متغير است، زناني هستند آه در صورت تماس مستقيم دست با چوچوله. اضافي بدهم  
بعضي ممكن است در ابتدا نياز به يك تماس آرام و سبك. شان به تماس حساس نيست آنند و زنان ديگري هم هستند آه اصَال چوچوله درد مي  

بهترين آار اينست آه با يك تماس آرام و سبك در ابتداي آار. تر داشته باشند داشته باشند و وقتي به ارگاسم نزديك شدند نياز به تماس محكم  
حرآات بدنش را نگاه آنيد و به صداهايش نيز گوش بدهيد تا متوجه بشويد آه. شود فشار را بيشتر آنيم تر مي شروع آنيد و هرچه زن برانگيخته  

خواهيد آه چوچوله را طوري بفشاريد آه آوچك مراقب باشيد آه تقريبَا هميشه شما نمي. نياز به اعمال فشار بيشتر داريد يا مقدار فشار آافيست  
تعداد آمي از زنها ممكن از از فشردن شديد و وحشيانه در حال ارگاسم لذت ببرند. شود بنابراين فشار بدهيد اما نه بصورت ناگهاني و وحشيانه  
 ولي قبل از سعي براي انجام اين آار حتمَا به او اعالم آنيد

 با توجه به حساسيت چوچولة شريكتان و نيز ميزان ترشحات ليز طبيعي بدن او شما ممكن است نياز به روانكاري اضافي قبل از ماساژ داشته
در ابتدا بدون آن سعي بنمائيد، اما اگر آششي به اين آار نشان نداد و يا اعالم آرد آه حساس است و يا چيزي حس نكرد، يك الية آامل. باشيد  

شما هرگز قسمت بلوطي شكل چوچوله را با انگشتان بدون روانكار لمس نكنيد اگرچه در بعضي. از يك روان آننده بر روي فرج او بماليد  
گيرد مواقع اين آار صورت مي  

آنند و بهتر است در مواقعي آه چوچولة آنها انگشتان شما را خيلي ليز مي. هاي التكس يا وينيل به دست آنيد ممكن است شما بخواهيد آه دستكش  
خواهيد در حين شريكتان خيلي حساس است و يا وقتي آه پوست دستتان خيلي خشن است از آنها استفاده آنيد همچنين آنها در مواقعي آه مي  

دستكشهاي وينيل و. خورند تا از خراشيدگي ديواره فرج توسط ناخنهايتان جلوگيري آنند ماساژ انگشتانتان را وارد فرج شريكتان بكنيد بدرد مي  
هاي زيادي با قيمت ارزان در دسترس هستند التكس در داروخانه  

 حفظ آردن تماس با چوچوله

اين خيلي مخرب است آه در هنگام توسعه يافتن رابطه، شما هر دو. اي تماس خود را با چوچوله حفظ آنيد هميشه از آغاز ماساژ چوچوله  
صداها عجيب. توانيد از انرژي جنسي آه بين شما وجود دارد مطلع شويد با تمرين شما مي. دستتان را در آن واحد از او دور آنيد به عقب ببريد  

يك نظر خوب آه وجود دارد اينست آه شما در ابتدا زانوهاي او را لمس آنيد، سپس دستانتان را به سمت قسمتهاي داخلي ران. اما واقعي هستند  
گذاشتن دستهاي سرد بر روي. ايد او بلغزانيد و در نهايت آنها را بر روي مهبل قرار دهيد بنابراين شما به تندي به فضاي شخصي او نفوذ نكرده  

دستانتان را با قرار دادن درون يك آاسة آب گرم، گرم آنيد و در ابتدا. مهبل ممكن است باعث شكه شدن او و در نتيجه بهم خوردن حالت شود  
 ممكن است از يك روان آننده براي چرب آردن مهبل استفاده بكنيد

 تكنيكهاي اساسي

آند آه از چند انگشت اندازه و برجستگي چوچولة شريكتان مشخص مي. شما ممكن است ماساژ چوچوله را با يك، دو و يا سه انگشت انجام دهيد  
اگر چوچولة او. اي چوچوله با انگشتانتان هستيد از انگشت شصت و سبابه استفاده آنيد اگر شما قادر به احساس آردن بدنة ميله. استفاده آنيد  

اي شكل و توانيد بدنة ميله اگر شما نمي. خوب توسعه يافته است ممكن است شما بخواهيد از انگشت شصت، سبابه و انگشت مياني استفاده آنيد  
توانيد فقط از نوك انگشت سبابه و يا نوك انگشت شصت استفاده آنيد قسمت بلوطي شكل آنرا بدليل آوچكي يا پنهان ماندن آن حس آنيد، شما مي  

اش را با دو يا سه انگشت بگيريد، شما ميتوانيد آارهاي زير را انجام دهيد اگر توانستيد چوچوله  

اي شكل چوچوله را با انگشت سبابه و شصت بگيريد، بافت شل و نرمي آه اطراف چوچوله را خيلي با ماليمت و آرامي بدنة ميله  
تعيين آننيد چه. خورد،در ابتدا به عقب و جلو، يك شمايي از شكل و سفتي چوچوله احساس آنيد پوشانده است به آرامي ليز مي  

در ابتدا، در صورت امكان شما قسمت. خورند اي شكل قرار دارند در طول آن ليز مي مقدار از بافتها آه اطراف قسمت ميله  
وقتي آه شما انگشتانتان را به جلو. بلوطي شكل را محكم نگيريد، ولي اگر چوچوله آوچك باشد اين آار اجتناب ناپذير خواهد بود  

.لغزانيد، آالهك هم بايد به جلو و عقب لغزانده شود و قسمت بلوطي شكل برانگيخته شود اي شكل چوچوله مي و عقب قسمت ميله  
در صورت. برد يا نه آنيد لذت مي هاي شريكتان نگاه آنيد و ببينيد آه آيا از آنچه شنا مي به آرامي اين آار را بكنيد و به اشاره  
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اگر از حرآات بدن. امكان سعي آنيد تماس چشمتان را با چشمهاي شريكتان حفظ آنيد و يا تا حدي آه امكان دارد اين آار را بكنيد  
از او بپرسيد آه. آند يا نه آنيد احساس رضايت مي توانيد چيزي متوجه بشويد، از او سؤال آنيد آه آيا از آاري آه شما مي او نمي  

بعد از اينكه پيشنهادات او را پياده آرديد. شما اين آار را آرامتر انجام دهيد يا سريعتر و يا تماس را محكمتر آنيد يا آرام و سبكتر  
دانست راههاي مختلف را امتحان آنيد اما تماس و ارتباط را قطع نكنيد اگر او چيزي نمي. مجددَا از او سؤال آنيد  

تان را در نوك بدنة چوچوله يا آالهك آن قرار اش را بگيريد، شما نياز داريد آه نوك انگشت سبابه توانيد چوچوله اگر شما نمي  
شما نياز خواهيد داشت به اينكه بافت زير انگشتتان را در اطراف. آزمايش نشان داده است آه آنجا حساسترين قسمت است.دهيد  

جاي اميدواري وجود دارد. چوچولة آوچك بصورت دوراني حرآت دهيد و يا آنرا به عقب و جلو ببريد تا چوچوله را بر بيانگيزيد  
 آه شما چوچوله را وقتي آه برانگيخته و سفت شده زير انگشتانتان احساس آنيد حتي اگر چوچوله خيلي آوچك باشد

درحالي آه او بيشتر. برد اين آار را با ريتم ثابت ادامه دهيد نوازش چوچوله را ادامه بدهيد، اگر او از انجام اين آار شما لذت مي  
شود ممكن است شما بخواهيد آه فشار را به آرامي و با ماليمت افزايش دهيد، اين آار را بكنيد اما هميشه بخاطر برانگيخته مي  

تواند مختلف باشد، آرام در ابتدا و سپس تند تر سرعت نوازشخايتان مي. داشته باشيد آه اين آار بايد با ماليمت و مهرباني باشد  
انگشتان شما همواره بايد پوستي را آه بدنة چوچوله را پوشانده است به آرامي بگيرد و دليل. شود وقتي آه او به ارگاسم نزديك مي  
بمحض. اين آار را ادامه دهيد تا زن به ارگاسم دست يابد. اي شكل چوچوله به عقب و جلو بلغزد آن اينست آه در طول بدنة ميله  

 رسيدن او به ارگاسم نياز به نوازش خيلي ظريف و آرام و سبك دارد شبيه نوازش چوچولة خيلي حساس و يا اينكه انگشتان خود را
هرگز تماس را. توانيد مجددَا شروع آنيد و يا اينكه متوفق شويد بعد از يكي دو دقيقه شما مي. هاي مهبل حرآت دهيد روي لبه  

هاي يكدفعه و ناگهاني متوقف نكنيد مگر اينكه او بگويد آه خيلي حساس شده و تحمل تماس را ندارد، در اين حالت مهبل و يا لبه  
تماس فيزيكي را حفظ آنيد تا ارگاسم او فروآش آند. داخلي آنرا براي مدت چند دقيقه نوازش آنيد  

 لذت بردن بلي، ارگاسم شايد

يادگيري. زن ممكن است به آساني و به سرعت ارگاسم را تجربه آند، در بعضي مواقع هم ممكن است اين موضوع اتفاق نيافتد  
.دقيقه محدود آنيد ٢٠تا  ١٥شما نياز داريد آه دورة زماني ماساژ را به . اين فنون نيازمند ممارست و صرف وقت زياد است  

هردوي شما نياز. اش را ازار ندهيد و از حد خود تجاوز نكنيد آاري آنيد آه به او احساس خوبي دست بدهد، اما هرگز چوچوله  
توانيد دقيقه واقعَا لذت برد اما ارگاسم را تجربه نكرد، شما مي ٢٠تا  ١٥اگر شريك شما در مدت . داريد آه آرام و راحت باشيد  

مراقب باشيد اين عمل مار خسته آننده. دقيقة ديگر ادامه دهيد در حالتي آه هردوي شما راحت هستيد ٢٥تا  ١٠ماساژ را به مدت   
شود و پيوند سكسي مورد نياز براي لذت برايتان نباشد، اگر حتي يكي از شما ناراحت يا ناآام باشيد، اين باعث تلف آردن وقت مي  

تواند ارگاسم را تجربه آند، شما عمل سكسي ديگري را انجام اگر او خيلي برانگيخته شده ولي نمي. شود بردن شما برقرار نمي  
اگر او تنها قادر است ارگاسم را با استمنا تجربه آند به او اجازه دهيد اين. شود آنيد نتايج آن منتهي به ارگاسم مي دهيد آه فكر مي  

شود اينكار هم براي او خيلي اگر او از خوابيدن در آغوش شما خوشحال مي. آار را انجام دهد حتي اگر نياز بود اتاق را ترك آنيد  
 خوب است

 خيال بافي سكسي

اين نكته آه او در مورد ماساژ. درحين ماساژ ممكن است نياز باشد آه شما در مورد مسائل سكسي براي او خيال پردازي آنيد  
اگر او بيابد آه نياز به خيال پردازي دارد، بايد اين آار را مانند وقتي آه به تنهايي. خودش فكر نكند ممكن است بهترين چيز باشد  

احتمال دارد آه او نياز داشته باشد آه چشمان خود را ببندد چون ممكن است حضور شريك حواسش را. آند انجام دهد استمنا مي  
گيرد اگر ماساژ لذت بخش باشد و در غير اينصورت بايد شريكش را راهنمايي آند تا اين آارها به راحتي انجام مي. پرت آند  

 تكنيكي را آه براي او مفيد است پيدا آند

 برانگيختن قسمت بلوطي شكل چوچوله

 با توجه به ميزان حساس بودن قسمت بلوطي شكل چوچوله ممكن است آه شما بخواهيد آنرا بربيانگيزيد، بطور مستقيم يا غير
توانيد با ماليمت از طريق آالهك قسمت اگر آالهك قسمت بلوطي شكل را پوشانده باشد، شما مي. مستقيم بواسطة آالهك چوچوله  

شان آامَال آشكار و يا زناني وجود دارند آه قسمت بلوطي شكل چوچوله. بلوطي شكل را بوسيلة انگشت شصت و سبابه بگيريد  
با توجه به ميزان حساسيت آن ممكن است شما بتوانيد بطور مستقيم نوك انگشتانتان را براي قسمت بلوطي شكل. نيمه آشكار است  

اگر آالهك. بكار ببريد، نوك انگشتتان را به آرامي و نرمي و با مقدار زيادي روغن يا روان آننده در عرض سطح آن بلغزانيد  
 چوچولة زني قسمت بلوطي شكل آنرا نپوشانده بود، ماساژ دادن بدنة چوچوله بوسيلة گرفتن بافتهاي شل و نرم آن، باعث

بعضي از زنها قادر به تو بردن. در اينصورت از تحريك مستقيم استفاده آنيد. شود برانگيختگي آافي قسمت بلوطي شكل نمي  
شان براي آشكار آردن قسمت بلوطي شكل چوچوله نيستند، اما اگر انگشتتان را در قسمت باز و دهانة آالهك قرار آالهك چوچوله  

 دهيد و قسمت بلوطي شكل را ماساژ دهيد، زن ممكن است بيشتر برانگيخته شود

 ماساژ فرجي و مقعدي

زماني آه يك دست مشغول ماساژ دادن چوچوله. توانيد فرج را در هنگامي آه مشغول ماساژ چوچوله هستيد، ماساژ دهيد شما مي  
بوسيلة وارد آردن انگشت به درون فرج و تحريك ديوارة بااليي آن، با آشيدن. تواند فرج را ماساژ دهد است، دست ديگر مي  

حرآت انگشت براي. توانيد نقطة جي و قسمت اسفنجي ميزراهي را بر بيانگيزيد انگشت بسوي استخوان شرمگاهي، شما مي  
خواهيد به فردي آه سمت ديگر اتاق ايستاده بگوئيد آه پيش شما برانگيختن نقطة جي مانند حرآت آن در زماني است آه شما مي  

تواند ارگاسم شديد ايجاد آند اين آار مي. تان درست آنيد بيايد، آف دستتان را رو به باال قرار دهيد و يك قالب بوسيلة انگشت سبابه  
توانيد فرج را آاوش آنيد و قسمتهاي حساس به تحريك را پيدا آنيد، يا شما مي. و باعث انزال مايع مني از قسمت ميزراهي شود  

 اينكه زن ممكن است بسادگي از اينكه احساس آند چيزي درون فرجش است لذت ببرد حتي اگر آن چيز اصَال حرآت نكند و يا
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توانيد بيشتر از شما مي. هاي فرج را نوازش آنيد فقط انگشتهايتان را درون و بيرن نكنيد بلكه ديواره. اينكه خيلي آرام حرآت آند  
 يك انگشت را وارد فرج آنيد، اين بستگي به اندازه و انعطاف پذيري فرج و به ميزان عالقة شما براي پر آردن فرج توسط دست

توانيد تمام دستتان را درون همچنين شما مي. توانيد از آالت مصنوعي با اندازه و شكلهاي مختلف استفاده آنيد شما مي. شما دارد  
معموَال اين آار. فرج بكنيد يا دست را بصورت مشت آرده وارد آنيد، بطوري آه قوي ترين واآنشهاي سكسي را از او ببينيد  

داخل آردن دست مشت آرده درون فرج. براي زوجيني آه هردو مؤنث هستند راحت تر است زيرا آنان دستان آوچك تري دارند  
اي آه شريكش خود يك زن بايد مشتش را باز آند تا اندازه. يك مهارت پيشرفته است آه خيلي حساس است و نياز به تمرين دارد  

براي زوجيني آه هر دو زن هستند. را فشار دهد و نيرو اعمال آند تا مشت به درونش برود  

زنان زيادي. در ابتداي اين ماساژ قسمت بيروني مقعد غير قابل نفوذ خواهد بود. توانيد از ماساژ مقعدي نيز آمك بگيريد شما مي  
تر و لذت بخش تر يابند آه ترآيب آنها خيلي قوي هستند آه به ماساژ مقعدي نسبت به ماساژ مهبلي حساس ترند، و يا اينكه آنها مي  

توانيد نوك يك انگشتتان را داخل آن بكنيد و به آرامي و آندي بعد از اينكه براي مدت چند دقيقه مقعد را ماساژ داديد شما مي. است  
توانيد آل انگشت و يا انگشتان بيشتري را وارد آن بكنيد بعد از اينكه مقعد او شل شد شما مي. آنرا به درون برده و بيرون بياوريد  

شوند بعد از اين آار نبايد براي انگشت يا انگشتاني آه براي برانگيختگي مقعد بكار برده مي. اگر زن تمايل به اين آار دارد  
استفاده از دستكشهاي وينيل يا التكس به شما اجازه. تحريك مهبل يا فرج بكار روند و اين بدليل وجود باآتريها در روده است  

هنگامي آه. دهد آه بين جلو و عقب سوئيچ آنيد و براي اين آار در موقع سوئيچ آردن بين جلو و عقب دستكش را عوض آنيد مي  
توانيد يك آلت مصنوعي داخل آن بكنيد اگر زن تمايل به اين آار داشته باشد شود، شما مي مقعد او شل مي  

 فنون اساسي ماساژ

يعني بهتر است قبل از شروع به ماساژ دادن چوچوله ساير. شود اي خوب، با ماساژ دادن آليه بدن شروع مي يك ماساژ چوچوله  
شود آه اين آار باعث مي. حدود يك ساعت وقت براي گرم و آماده آردن چوچوله، صرف آنيد. قسمتهاي بدن ماساژ داده شوند  

براي اين نوع ماساژ از. آند تا احساس آرامش در بدنشان بكنند اعصاب بدن بيدار و برانگيخته شوند و به هر در شريك آمك مي  
بكمك آف دستانتان فشارهاي سبكي اعمال آنيد و در اين. يك تماس سبك و نرم استفاده آنيد و دست را در قسنتهاي حساس بسرانيد  

هرگز فشار زياد و سنگين اعمال نكنيد، خيلي. حالت انگشتانتان بايد حالت و شكل بدن زن را گرفته باشند و مانند قالب بدن درآيند  
اگر يك منطقة تنگ و غير قابل نفوذ پيدا آرديد، درحالي آه دست يا. آنند آه خوب نيست از مردم اين آار را در حين ماساژ مي  

شما به آرامي و با ماليمت. دهيد، مقدار آمي فشار به آرامي وارد آنيد اي يا رفت و برگشتي حرآت مي دستانتان را بصورت دايره  
شروع آار. قادر خواهيد بود تنگي را از بين ببريد، اما وقت زيادي براي گشودن تنگي در حين ماساژ شهوت انگيز صرف نكنيد  

 را از پشت بدن و سر شروع آنيد، سپس راه خود را ادامه دهيد تا به پاهايش برسيد، به او بگوئيد آه به پشت بغلتد و پشت به شما
ماساژ پستانها و اندام تناسلي را تا. قرار گيرد و شما مسير را دوباره از پائين به باال برويد و هرگز تماس فيزيكي را قطع نكنيد  

هاي صورت، راه خود را از باال تا رسيدن به مهبل از جلو ادامه دهيد، در موقع بعد از ماساژ سر و ماهيچه. انتها انجام ندهيد  
براي دگرگون آردن ماساژ. شود سپس ماساژ چوچوله شروع مي. رسيدن به پستانها، مدتي آنها و نوآشان را خوب ماساژ دهيد  

آلودگي وجود دارد بيانگر خسته هاي خواب اگر در زن نشانه. مقداري افزايش حرارت و موسيقي آرامش بخش چيز خوبي است  
من توصيه. به او اجازه بدهيد يك چرت آوتاه و يا حتي آل شب را بخوابد. بودن اوست و نياز به استراحت براي بازيابي دارد  

ها آتابهاي ماساژ با قاعده را بجاي آتابهاي ماساژ شهواني بخرند زيرا تكنيكها مؤثر تر از عكسهاي سكسي آنم آه زن و شوهر مي  
يك ماساژ با قاعده، اگر درست انجام شود خيلي شهوت خواهد بود. هسنتد  

 پيشنهادات آلي

اي دادم و گفتم از ماساژ چوچوله شروع آنند، هايي براي زوجين در مورد ماساژ چوچوله آنيد براي چه در اينجا راهنمايي فكر مي  
بدليل اينكه چوچوله عضو اصلي قسمت تناسلي وي است او. بدليل اينكه چوچوله هر زن حساس ترين قسمت و مرآز توجه اوست  
بدليل تنوع در نوع بدن زنان و ساختار اندام تناسليشان، براي. دوست دارد براي رسيدن به ارگاسم آن خوب مورد توجه قرار گيرد  

ام آه ظرف مدت چند من زناني را ديده. من سخت خواهد بود آه دقيقَا بگويم هر زوج چگونه بايد تحريك چوچوله را انجام دهد  
تمرين آنيد تا بهتر شويد.اند ولي ممكن است اين موضوع براي آل زنان صادق نباشد دقيقه اين فنون را خيلي لذت بخش بيان آرده  

 هيچ موقع پنهان آاري نكنيد

شان در برابر تماس تحريك پذير شان خيلي حساس است و در مقابل عده ديگري وجود دارند آه چوچوله زناني هستند آه چوچوله  
 نيست، اين موضوع آامَال عادي است، اگر شما يك تالش زيبا و آارآمد براي برانگيختن چوچوله انجام داديد ولي آن عكس العمل

 نشان نداد، آنرا رها آنيد چون ممكن است ماساژ فرجي و يا ماساژ مقعدي براي آن زن لذت بخش تر باشد
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 اصالح و آوتاه آردن موهاي شرمگاهي
دانم آه اين تمرين تا چه حد وسعت من نمي. اصالح و آوتاه آردن موهاي شرمگاهي بمنظور افزايش محبوبيت و وجهة عمومي ارائه شده است  

هاي زنان زيادي از جامعه. اين تمرين چيز جديدي نيست. دانم آه در ميان زنان بعضي از جوامع آمريكايي عموميت زيادي دارد دارد اما فقط مي  
ها، آًال مو را بعضي از فرهنگ. آردند گوناگون با فرهنگهاي خاص خود، در گذشته، مانند حال، موهاي شرمگاهي خود را آوتاه يا اصالح مي  

بر روي اين آرة خاآي هيچ جايي وجود ندارد آه در آن قسمت زنان اصًال موهاي شرمگاهي خود. براي مردان و زنان غير قابل قبول مي دانند  
 را آوتاه و يا اصالح نكنند

اآثر ماها آه در شهرهاي بزرگ زندگي. اند، بخاطر رعايت بهداشت شخصي است دليل احتمالي اينكه همة جوامع اين امر را توصيه آرده  
در صورتيكه يك زن با موهاي شرمگاهي ناسالم و. آنيم آه برخي جوامع آب جاري در دسترس ندارند تا با آن حمام آنند آنيم، فراموش مي مي  

هايي آه بدن يك زن از اين به اين دليل است آه مايع. تر حاصل شود شود آه بهداشت شخصي راحت آثيف نيست، اما از بين بردن آنها باعث مي  
ها نتوانند خشك بشوند و وقتي آه اين مايع. شوند، مخصوصًا در دوران عادت ماهانه آنند در ميان موهاي شرمگاهي جمع مي خود توليد مي  

زنان. اندازد و اين موضوع سالمت مهبل را به خطر مي) در هنگام شستن(رسد پيرامون موهاي شرمگاهي بچسبند، آب آمتري به مهبل مي  
هايشان دارند، گزارش آنند، حتي با وجود اينكه دسترسي به آب روان در خانه آمريكايي و اروپايي آه امروزه موهاي شرمگاهيشان را ازاله مي  

اين. شان دارند تر است و احساس خشكي بيشتري در طي فعاليت روزمره اند آه اغلب تميز نگاه داشتن مهبل برايشان آسان اند آه آنها دريافته آرده  
رسيد آه اگر اين تمرين مزاياي زيادي براي زنان و مردان نداشت، بعيد بنظر مي. گيشان دارد موضوع صحت بيشتري بخصوص در دورة قاعده  

ها آن را اتخاذ آنند بيشتر فرهنگ  

آنند، امروزه هدف اوليه وجود آنها براي هدف از وجود موهاي شرمگاهي چيست؟ درصورتيكه اين موها از بافتهاي ظريف مهبل محافظت مي  
زنان برخي از قبايل و نژادها. داشتند اگر موهاي شرمگاهي دليل بيولوژيكي داشتند، تمام زنان بعنوان پوشش بايد آنرا مي. شود تزئين نيز ديده مي  

آنند آه ها فكر مي بعضي. رسد آه وجود آنها براي رنجاندن باشد به نظر نمي. بطور طبيعي خيلي آم دارند و يا اصًال موهاي شرمگاهي ندارند  
اند آه در خود يك بوي زنانه جمع آنند تا شريك بصورت بالقوه متوجه بشود آه آيا زن براي سكس آماده موهاي شرمگاهي براي اين درست شده  

از آنجائيكه بوئيدن اندام تناسلي شريكمان براي اينكه متوجه بشويم آه او در حالت سكس قرار دارد يا نه، آار درستي نيست، و. است يا نه  
موهاي شرمگاهي، اغلب بعنوان. تشخيص بو در صورت وجود برخي بيماريها امكان پذير نيست، اين نظريه از آمال خوبي برخوردار نيست  

آنند تا يك مورد بيولوژيكي يك موضوع اجتماعي خدمت مي  

يك زن ممكن است احساس. يك زن موهاي شرمگاهي دارد و يك دختر آنها را ندارد. موهاي شرمگاهي اغلب بعنوان يك سمبل زنانگي است  
يك دختر ممكن است براي اينكه بتواند خودش را زن صدا بزند نياز به موهاي. بيشتري از زنانگي بكند، وقتي آه موهاي شرمگاهي دارد  

آذارند تا آنند، هميشه مقداري از آن را باقي مي بعضي از زنها وقتي آه موهاي شرمگاهي خود را آوتاه و اصالح مي. شرمگاهي داشته باشد  
اينها. دانند اغلب زنان هويت خود را در حضور توسعة پستانها و بوجود آمدن موهاي شرمگاهي مي. همه بفهمند آه آنها زن هستند و نه دختر  

همانطور آه در باال ذآر شد بعضي از زنان موهاي شرمگاهي ندارند، آيا اين بدان. تعاريف اجتماعي زنانگي است و نه تعاريف بيولوژيكي آن  
يك زني آه موهاي. معني است آه آنان خصوصيات زنانگي آمتري دارند؟ بعالوه، اغلب داشتن مو در بدن يك خصوصيت مردانه است  

توانند نسبتًا گيج آننده و غير واقع هاي اجتماعي مي شرمگاهي زيادي دارد، خصوصيات زنانه بيشتري دارد يا خصوصيات مردانة بيشتر؟ ايده  
 باشند

از زمانيكه زنان موهاي بدنشان را به خاطر فشارهاي اجتماعي و. آنند در جوامع غربي، موهاي بدن زنان به اهداف سياسي خدمت مي  
ها احساس آردند آه زنان با ازاله نكردن موهاي شود آه مردان جامعه را تحت آنترل دارند، فمينيست آنند و مشاهده مي انتظارات ازاله مي  

اند آه زنان ها توصيه آرده بعضي از فمينيست. توانند آنترل بيشتري بر زندگي خود داشته باشند و با اين آار يك پيغام ارسال آنند بدنشان، مي  
آنها. براي آزادي، يك زن بايد به موهاي بدنش اين اجازه را بدهد آه آزادانه رشد آنند. آزاد و امروزي هرگز نبايد موهاي بدنشان را ازاله آنند  

درصورتيكه شايد اين موضوع بر پاية حقيقت باشد، ولي بيشتر به. گويند زني آه اصالح بكند به عنوان يك برده براي مردان و اجتماع است مي  
اي بنابراين، يك زن بجاي اينكه از عهدة انتظارات اجتماعي. رسد آه يك فمينيست در جستجوي يافتن يك آزادي فردي براي زنان است نظر مي  

او آزاد. آنند د آارهايي را انجام دهد آه گروه اجتماعي و يا نيازهاي سكسي مورد نياز خود او را مجبور ميرود برآيد، او باي آه از او مي  
اگر يك زن موي بدن و موي شرمگاهي دارد اين به دليل چيزي است. نخواهد بود آه آن چيزي را آه موقعيت او برپاية آن است را انتخاب آند  

حتي ممكن است آه فشار اجتماعي جزئي از تصميم آنرا تشكيل بدهد. آه خودش انتخاب آرده است  

دهند آه آنها را حتي در فرهنگهايي آه داشتن موهاي بدن و موهاي شرمگاهي براي زنان طبيعي و قابل قبول است، بعضي از زنان ترجيح مي  
اين موضوع نشان دهندة آنست آه ميل به اصالح آردن موهاي شرمگاهي. اين قضيه بيشتر در آشورهاي اروپايي صادق است. اصالح آنند  
تواند بخاطر اميال شخصي باشد تواند بنابر داليل اجتماعي باشد، بلكه مي فقط نمي  

آنند بيشتر داراي شود، زناني آه موهاي شرمگاهيشان را اصالح مي اي از زنانگي عنوان مي از آنجائيكه وجود موهاي شرمگاهي بعنوان نشانه  
به همين دليل بعضي از زنان و مردان اينچنين زن را از نظر سكس خوب فعال. او دختر تر از يك زن است. رسند صفات دخترانه بنظر مي  

شود آه شما مانند بچه بنظر شود آه شما جوانتر بنظر برسيد، اين آار باعث نمي در صورتيكه تراشيدن موهاي شرمگاهيتان باعث مي. يابند نمي  
يك زن يا يك مرد ممكن است. شود يك زن بزرگسال و بالغ آه موهاي شرمگاهي هم نداشته باشد، با يك بچة پنج ساله اشتباه گرفته نمي. برسيد  

اي را به موهاي بلند اين دقيقًا مانند آنست آه آسي موهاي آوتاه قهوه. بنابر داليل زير يك زن آه موهاي شرمگاهيش را تراشيده ترجيح بدهند  
 روشن ترجيح بدهد

يك دختر جوان آه هرگز. خواهد بعنوان يك بچه باشد يك زن ممكن است آه دوست نداشته باشد آه موهاي شرمگاهي داشته باشد، چونكه نمي  
تعدادي از دختران آه زنان بزرگسال با موهاي. زنان بالغ را لخت نديده، شايد معتقد باشد آه آنها نيز مانند او فاقد موهاي شرمگاهي هستند  

دختران اغلب، رويش موهاي. دهند دهند و اجازة رويش آمترين مو در آن را نمي موي خود را ترجيح مي اند، مهبل بي شرمگاهي را ديده  
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اي از دختران از اين تغييرا آمي هراسان هستند و بيشتر عالقه دارند آه دختر دانند، عده اي از رشد آردن و زن شدن مي شرمگاهيشان را نشانه  
اي از دختران شروع به تراشيدن موهاي شرمگاهيشان از زماني آه آنها تازه بنا بر اين داليل است آه عده. خواهند آه زن باشند باشند و نمي  

آنند آنند و از آن را دوست نداند و از داشتن موهاي شرمگاهي احساس نفرت مي اند مي آمده در  

به دليل آاوشهاي بچگي و بازي. به دليل تجربيات آودآي، زنان و مردان ممكن است آه يك شريك فاقد موهاي شرمگاهي را ترجيح بدهند  
براي يك بچه غير عادي نيست آه موهاي. پسران و دختران، ممكن است آه آنها انتظار داشته باشند آه موهاي شرمگاهي وجود نداشته باشند  

حتي اگر يك بچه بداند آه والدينش موهاي شرمگاهي دارند، او قادر نيست آه تصور آند آه او و شريكانش. شرمگاهي را زشت احساس آند  
به همين دليل من. آنها قادر نيستند درك آنند آه بدن آنها نيز در آينده مانند بدن والدينشان خواهد شد. بعدًا در زندگي اين موها را خواهند داشت  

دهند خود و يا شريكانشان فاقد موهاي شرمگاهي باشند، را غير طبيعي خواهم آه اين موضوع را آه بعضي از برزگساالن ترجيح مي نمي  
تواند براي هميشه ادامه يابد؟ اگر شريك سكسي يك شخص در دوران آودآي فاقد موهاي شرمگاهي باشد، چرا اين راه نمي. درنظر بگيرم  

موهاي شرمگاهي يك. تواند خيلي سودمند باشد حتي اگر شريك ديگر آنها را آامًال داشته باشد اصالح آردن موهاي شرمگاهي يكي از شرآا مي  
يك زني آه موهاي. آند شوند و يك سد بين زن و اندام تناسليش ايجاد مي زن اگر بلند و ضخيم باشند باعث مبهم شدن اندام تناسلي وي مي  

يك زن و يا يك نوجوان، احتماًال رابطة صميمي. آند، آگاهي بيشتري نسبت به اندام تناسليش خواهد داشت شرمگاهيش را آوتاه و يا اصالح مي  
ها، اغلب نياز است آه به مهبلشان نگاه براي مبتدي. دهد، وقتي آه موهاي شرمگاهيش را اصالح آند خود با اندام تناسليش را بيشتر توسعه مي  

توانستند مانند بزرگسالي اين آار را انجام گاهي اوقات آنها در دوران بچگي، شايد نمي. آنند و اين آار را بايد بر يك اساس منظم انجام دهند  
ممكن. گيرند آه ارزش بيشتري براي اندام تناسليشان قائل شوند به دليل افزايش آگاهي آنان و شناختشان از آناتومي بدنشان، آنها ياد مي. دهند  

زنان زيادي از نرمي و. است آه آنها تشخيص دهند آه اندام تناسليشان چيزي فراتر از مقداري مو و يك سوراخ است، آن يك مهبل است  
يك نوجوان آه فاقد شريك است. هاي شريك ندارد اين مزاياي سكسي نسبتي با شريك زن و يا ارجحيت. آنند پيچيدگي اندام تناسليشان، حيرت مي  

به همين دليل است آه من و سايرين همة زنان را. پنج ساله آه بيست شريك دارد اين مزايا را تشخيص دهد و ممكن است همانند يك زن سي  
به بيان. رسد آنيم، اما اين موضوع بعنوان يك نياز بنظر نمي تشويق به آوتاه نگاه داشتن موهاي شرمگاهي حداقل براي يكبار در دوران بلوغ مي  
آند ديگر اگر زني دوست نداشته باشد آه موهاي شرمگاهي آوتاه داشته باشد، پسرفت مي  

درابتدا ممكن است آه شريكتان. تواند امتيازات زيادي در هنگام سكس با شريك داشته باشد آوتاه نگاه داشتن موهاي شرمگاهي و اصالح آنان مي  
شريك. به همين دليل ممكن است آه شما اين موضوع را آرزو آنيد. اين موضوع را ترجيح بدهد و آن را براي برانگيختگي سكسي بهتر دريابد  
رشد موهاي. آند ليسد و يا انگشت و آلتش را درون آن مي يك زن ممكن است آه ترجيح بدهد قادر باشد آه ببيند آنچه را آه با زبان مي  

زناني آه. شرمگاهي ضخيم ممكن است آه يك ديد تيره از اندام تناسلي زن ايجاد آند و باعث شود آه شما غريب و هراسان نسبت به آن بشويد  
آنند وقتي آه پوست حساس آنها بطور واضح براي زبان شريكشان نمايان باشد سكس دهاني را دوست دارند آن را خيلي لذت بخش تر درك مي  
در حال. شريك آنها نيز از اينكه مو وارد دهانش بشود، نگراني نخواهد داشت. تا زمانيكه آن پوست بوسيلة روآشي از مو پوشانده شده باشد  

 حاضر تراشيدن و آوتاه آردن موهاي شرمگاهي يك راه براي افزايش سكس است، چه سكس دو نفره و چه سكس تك نفره

آنم، ممكن است آنها براي خود داليل درستي براي عدم درحاليكه من زنان را به آوتاه آردن و اصالح آردن موهاي شرمگاهيشان تشويق مي  
آار به نفع او نيست و يا اينكه احساس آند آه قادر به اين آار نيست، اين آار را انجام اگر يك زن بفهمد آه اين. انجام اين آار داشته باشند  

باوجود اينكه بعضي از زنان به درخواست شريكشان موهاي. يك زن آنجكاو است آه بداند اين آار چه سودي برايش دارد. نخواهد داد  
تواند دليل خوبي باشد آنند، ولي اين مورد نمي شرمگاهيشان را آوتاه و اصالح مي . 

من فكر. رسد آه اگر يك شريك مكررًا از زن بخواهد آه موهاي شرمگاهيش را اصالح آند، او يك شريك متعارف نيست اينطوري بنظر مي  
خواهد آه آنان مانند آه دختر آوچك بنظر آنند آه شريكشان مي زنان زيادي فكر مي. دانند آنم آه بعضي از زنها اين خواهش را منحرف مي مي  
درحاليكه اعمال فشار توسط شريك يك زن براي آوتاه يا اصالح آردن موهاي شرمگاهي آار مناسبي نيست، ولي خيلي مهم است آه او. برسد  

اين يقينًا موقعيتي است آه. يادآوري آند آه آنها فقط مو هستند و مجددًا رشد خواهند آرد اگر آه شما ظاهر و احساس جديد را دوست نداريد  
تواند از شريكش درخواست او مي. توان بجاي تراشيدن و اصالح آنها اقدام به آوتاه آردنشان بكند يك زن مي. تواند با آن سازش آند شريك مي  

با وجود. آند شريك هم همان آار را بكند آند، شريك هم آوتاه آند و اگر او اصالح مي اگر او آوتاه مي. آند آه او نيز مشابه آار او را انجام دهد  
آنم آه به اين موضوع نبايد خيلي اهميت بدهند، همانگونه شريك آنها نيز نبايد اينكه من احترام زيادي براي انتخاب زنان قائل هستم ولي فكر مي  

هنوز هم يك زن حق دارد آه بگويد نه و شريك بايد شراطي را آه هست، بپذيرد. چنين باشد  

اگر شما. توانند موهاي شرمگاهيشان را آوتاه بكنند، ولي بعضي از آنان تراشيدن اين موها برايشان عملي نيست با وجود اينكه همة زنان مي  
اگر. اند، تراشيدن موهاي اطراف آلت به خصوص مهم تر است موهاي شرمگاهي زيادي داريد بطوري آه در طول رانها و تا ناف گسترده شده  

بعضي از زنان آه موهاي شرمگاهي ضخيم و. شما همة آنها را بتراشيد، اين آار نياز به فعاليت زيادي دارد و احتماًال ارزش سعي آردن ندارد  
 آلفت دارند، ممكن است با تراشيدن آنها احساس ناراحتي و درد بكنند و پوستشان را عصبي آند

يك شانه و يك قيچي تمام ابزار مورد. اي نياز نيست خواهند آه موهاي شرمگاهيشان را آوتاه بكنند، مهارت و تكنيك ويژه براي زناني آه فقط مي  
در اينصورت احتمال خراش و بريدن هم آم مي. تواند براحتي مورد استفاده قرار گيرد يك اصالح آنندة باتري دار و برقي نيز مي. نياز است  

تواند از يك ريش تراش استفاده آند اگر او زن مي. برد تواند آهسته اقدام به آوتاه آردن بكند، اگر از ديدن اين آار لذت مي يك زن مي. شود  
 تراشيدن را دوست ندارد

اآثر زنان از سوزش و خارشي آه در نتيجة تراشيدن موهاي           . باشد تراشيدن موهاي شرمگاهي براي مبتديان مانند رفتن در يك جادة ناهموار مي              
احتماًال. ميل هستند  شنوند آه آنها نيز نسبت به تراشيدن اين موها بي          زنان اغلب از زنان ديگر مي     . آنند آيد، اغلب شكايت مي    شرمگاهي بوجود مي    

تراشهايي آه براي اولين بار در آودآي استفاده         معموًال اغلب ريش  . آنند دليل اين تاثيرات نامطلوب اينست آه آنها خيلي زود اقدام به اين آار مي                 
.تراش را ندارد  در اين زمان پوست تحمل تحريكهاي عصبي حاصل از ريش         . رسانند شوند، مناسب نيستند و به بافتهاي ظريف مهبل آسيب مي          مي  

گيرد آه موهاي شرمگاهيش را بتراشد در ابتدا نياز دارد آه متوجه باشد آه اين آار بدون خطر احتمالي نيست زني آه تصميم مي .  

توانند از آنها براي تراشيدن موهاي شرمگاهيشان استفاده آنند اند فنوني هستند آه زنان مي مواردي آه در زير ذآر شده   
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خواهيد شريكتان را متحير آنيد، يكدفعه اقدام به تراشيدن موهاي شرمگاهي بجز در مواردي آه مي. مرحله به مرحله پيش رفتن  
تراش استفاده شايد بتوانيد از يك ريش. بوسيلة آوتاه آردن آم آم موهاي شرمگاهي بطور هفتگي شروع آنيد. بطور آامل نكنيد  

هاي رسد آه تراشيدن موهاي لبه بنظر مي. هاي بيروني بكنيد وقتي آه آل موها آوتاه شد، شروع به تراشيدن موهاي لبه. بكنيد  
توانيد اين آار را براي چند هفته دنبال آنيد و يا شروع آنيد به مي. بيروني از تراشيدن برآمدگيهاي شرمگاهي، قابل تحمل تر باشد  

اگر شما با خبر قبلي شروع. تر آردن قسمتهايي از برآمدگيهاي شرمگاهي بوسيلة اصالح آردن و يا تراشيدن آنها آوتاه و آوتاه  
اين آار. آنيد تا وقتي آه رنج و سوزشي وجود دارد آنيد به توسعة تحريك عصبي اين قسمتها، شما اقدام به از بين بردن مويي نمي  

تواند بوسيلة آزمايش آردن ماشينهاي تراش مختلف، آرمها و ژلهاي اصالح مختلف، تيغهاي مختلف و ساير وسايل اصالح مي  
توانند يك اليه از ممكن است آه زماني نياز باشد تا پوست آماده براي اصالح بشود، از آنجائيكه تيغهاي اصالح مي. انجام شود  

بعضي از زنان ممكن است بيابند آه. روي پوست بردارند و موهاي زير آنرا از بين ببرند، ممكن است آه پوست آمي قرمز بشود  
دهند آه فقط آنها را خيلي آوتاه آنند قادر نيستند آه موهاي روي برآمدگي شرمگاهيشان را بتراشند، بنابراين ترجيح مي . 

در ابتدا انتظار آن هست آه بين سي تا شصت دقيقه براي هربار رشد آردن موها در مناطق شرمگاهي وقت الزم. صرف وقت  
بعد از مدتي، اگر شما هر روز و يا چند روز يكبار اقدام به تراشيدن موهاي شرمگاهي بكنيد، شما و. است تا آنها را بتراشيد  

آنند آه عمل اصالح را در دو دقيقه انجام دهيد بدنتان عادت مي  

.شوند آه تيغها خيلي زود آند بشوند موهاي شرمگاهي خيلي آلفت و زمخت باعث آن مي. استفاده از تيغ نو براي هربار اصالح  
ايد، براي تراشيدن موهاي شرمگاهي استفاده نكنيد، مگر اينكه هرگز از يك تيغ آه با آن در ابتدا موهاي پاهايتان را تراشيده  

هاي آن آند ايد، مطمئن باشيد آه تيغه اگر شما به استفاده از يك ريش تراش برقي عادت آرده! بخواهيد خودتان را شكنجه بدهيد  
اند نشده  

اآنون تيغ تراش بسياري از زنان هم. هاي مفصلي ويژه هستند استفاده از تيغهاي تراش خوب، ممكن است آنهايي آه داراي پره  
ممكن است آه الزم باشد آه شما چندين بار تالش آنيد تا. توانيد آنها را بهتر نگاه داريد هاي پهني هستند آه شما مي داراي دسته  

ممكن است آه شما بخواهيد آه يكي از انواع يكبار مصرف آنها را آه در فروشگاهها موجودند را بخريد. بهترين را بيابيد  

قبل از اينكه تيغ را بر روي پوست بكشيد، يك اليه زخيم از خمي ريش يا. هاي غليظ شروع به تراشيدن بكمك ژل و يا خمير ريش  
استفاده از آن بخصوص براي. شما نياز به مقداري روان آننده مابين پوست ظريف و تيغ تيز داريد. ژل بر روي پوست بكشيد  
جوهر نعناع و اآاليپتوس ممكن است باعث سوزش آمي در پوست بشوند ولي در بلند مدت باعث. تر است پوستهاي ظريف الزامي  
اگر خيلي باعث سوزش شدند آنها را بشوئيد-شوند  تسكين دادن مهبل مي  

اين به آن دليل است آه شما زمان آافي براي آن آار داشته باشيد، و همچنين بعد از آن نياز داريد آه لخت باشيد. اصالح در عصر  
تواني اين آار را در دو بعد از مدتي آه شما عادت به اصالح و تراشيدن آرديد، شما مي. و يا لباس آزاد و يا لباس شب بپوشيد  

 دقيقه در صبح در يك دوش آرفتن انجام دهيد

پوست شما بعد از اينكه الية رويي آن برداشته شد، قادر نخواهد بود آه هرگونه مالش بر رويش را تحمل. نپوشيدن لباسهاي زخيم  
شورت زنانه. پيراهن و دامن بپوشيد. شما نبايد لباسي بپوشيد آه آن لباس اجازة مالش پيدا آردن با مهبلتان داشته باشد. بكند  

هاي االستيك شورتهاي زنانة پاچه. اگر ممكن است اصًال لباس نپوشيد. نپوشيد، در عوض شلوارك و يا شورت بكس مردانه بپوشيد  
عمق موجود احتمال دارد آه. پوشيدن شلوار جين تنگ بدترين ايده است. معمولي ممكن است خط بين رانها و مهبلتان را اذيت بكند  

آنيد و ممكن است آه براي شما خيلي سخت باشد آه درمورد آن فكر براي شما نسبتًا عجيب باشد وقتي آه شروع به تراشيدن مي  
شويد و احساس شما ناگهان لخت مي. آند اين موضوع در حقيقت چيز خوبي است زيرا شما را از جنسيتتان بيشتر آگاه مي. نكنيد  
آنيد حفاظي مي بي  

آن  شود آه مو نرم تر شده و بريدن اين آار باعث مي. خيساندن پوست در يك وان گرم و يا يك دوش آب گرم قبل از اصالح  
شويد شود آه زمان بيشتري بحساب بياوريد و باعث تيمار منطقة شرمگاهي مي اين آار باعث مي. تر شود راحت  

الزم است آه شما هيچ احساس سايشي بر. بدون شلوار و شورت باشيد. بعد از تراشيدن لخت و يا با يك پيراهن خواب بخوابيد  
آنيد، شما بر روي دو حولة قديمي اگر شما از نوار بهداشتي استفاده مي. روي مهبلتان، وقتي آه خواب هستيد، نداشته باشيد  

 بخوابيد، اگر آه پريود هستيد

.با تيغ به آرامي بر روي يك قسمت بكشيد و سپس به منطقة ديگر برويد. بر روي پوست فشار ندهيد. در ابتدا خيلي دقيق نتراشيد  
با هر بار تراشيدن،. آند، آاهش يابد شود آه مقدار ناراحتي آه پوست تجربه مي داريد، اما اين آار باعث مي شما آل مو را برنمي  

آرام و مهربان باشيد. شما باعث مي شويد آه موي بيشتري برداشته شود  

اين موضوع را بخصوص براي تراشيدن موهاي. آنيد پوست را با يك دست بكشيد وقتي آه با دست ديگر اقدام به تراشيدن مي  
تراشيدن موهاي شيار نزديك چوچوله ممكن است سخت باشد، و احتمال آن است آه نياز به تمرين زياد داشته. ها رعايت آنيد لبه  

 باشيد تا ماهر شويد

 در جهت رشد مو بتراشيد، اين به آن معني است آه تيغ را از باال به پائين بر روي برآمدگي شرمگاهيتان بكشيد و بصورت اريب
بعضي از زنان با. توانيد جهت رشد موهايتان را وقتي آه آنها را آوتاه آنيد، مشاهده آنيد شما مي. هاي مهبل نزديك شويد به لبه  

تراشند، بعد از اينكه براي بار اول در جهت رشد حرآت آردند، با يك حرآت سبك و تجربه در خالف جهت رشد مو آنها را مي  
اين آار يك. آيند هاي نزديك بهم بوجود مي اين نتايج بر اثر تراشيدن. استفاده از يك اليه از ژل يا خمير ريش، اينكار را مي آنند  

ها نيست ايدة خوب براي مبتدي  
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آنند آه آنها تا زماني آه موهاي شرمگاهيشان شروع به رشد نكنند، زنان اغلب گزارش مي. تراشيدن چند روز يكبار، در اوايل  
در ابتدا اين آار. هر چند روز يكبار بتراشيد و از يك حرآت سبك استفاده آنيد. آنند اقدام به خاراندن قسمتهاي شرمگاهيشان نمي  

از زمانيكه شما با تجربه شديد و پوستتان عادت آرد، تراشيدن را هر چند روز. را براي پوست نازك و ظريف آودآانه بكار نبريد  
توانيد آه آنرا اگر شما بخواهيد آه مهبلتان را بتراشيد و آنرا اينطور دوست داشته باشيد، شما نمي. يكبار و يا هر روز انجام بدهيد  

آند سوزش و تحريك عصبي پوست شما را ديوانه مي. گاهگاهي بتراشيد  

روغن. مراقب باشد آه بو و يا مواد افزودني آن پوستتان را ناراحت نكند. بعد از تراشيدن، يك محلول تسكين دهنده به پوست بماليد  
بريد با همان نيرويي آه براي آودك بكار مي. آودك ممكن است آه پوست شما را روان آند و اصطكاك پوستتان را آاهش دهد  
آرم مخصوص(آرمي بنام بيكيني زون. باشند آنرا بماليد، اما پودرها براي مهبل و فرج بد هستند، اگرچه مقرون به صرفه مي  

باشد، اما براي وجود دارد آه براي راحت آردن پوست از ناراحتيهاي حاصل از تراشيدن است آه آمي گران مي) هاي پا آناره  
تواند آرم ارزشمندي باشد ها مي مبتدي  

چونكه شما بطور غيرعادي انعطاف پذير نيستيد، قادر. آنيد از يك آئينه قدي ايستاده و نور آافي استفاده آنيد تا ببينيد آه چه مي  
اگر شما از آئينه استفاده نكنيد، احتمال زيادي وجود دارد آه بدنتان را ببريد. نيستيد آه آل مهبلتان را به وضوح ببينيد  

آنيد، از ليفهاي اسفنجي استفاده آنيد وقتي آنند آه در زماني آه اقدام به تراشيدن موهاي شرمگاهي نمي بعضي از زنان پيشناهد مي  
اين آار مرگ را از پوست برطرف. به آرامي در جهت و خالف جهت موها آنرا بكشيد. گيريد رويد و يا دوش مي آه حمام مي  

دهد آند آه غدد آن باز شوند و شانس رويش موها را آاهش مي آند و آمك مي مي  

بله. خواهند بدانند آه ايا روشهاي ديگري عالوه بر تراشيدن براي از بين بردن موهاي شرمگاهي وجود دارد يا نه زنان زيادي مي  
تنها راه از بين بردن دائمي موهاي شرمگاهي، الكتروليز است. وجود دارد اما تراشيدن روشي است آه بيشترين استفاده را دارد  

برند، اما با بكار بردن مكرر آن مقداري ليزرهاي آنوني بطور موقت موهاي شرمگاهي را از بين مي. آه آن هم خيلي گران است  
بعضي از زنان بوسيلة موم مالي اقدام به از بين بردن موهاي. روند از موهاي شرمگاهي و يا همة آنها نازك شده و يا از بين مي  

تر و تري از بين بروند و پوست صاف شود آه موهاي شرمگاهي براي مدت طوالني آنند، آه اين آار باعث مي شرمگاهي مي  
بعضي از زنان از آرمهاي حاوي سود. موم مالي اگر هم يك فرآيند دردناك نباشد، اغلب ناراحت آننده است. تر باشد صيقلي  

بعضي از. آنند، آه در آذشته آنها در آسيا و اروپا توسعه يافته بودند سوزآور براي از بين بردن موهاي شرمگاهيشان استفاده مي  
اين آار ظاهرًا آمتر از آنچه آه شما فكر. زنها شهامت آنرا دارند آه يكي پس از ديگري همة موهاي شرمگاهيشان را بكنند  

آنند آه ممكن است باعث سوزش بافتهاي بعضي از زنها از مواد شيميايي مانند آرمهاي اصالح استفاده مي. آنيد دردناك است مي  
 ظريف مهبل بشوند آه نهايت احتياط در بكار بردن آنها بايد رعايت شود




