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اتاق  یرونکنترل او در ب یرند،دانند که اگر افسار شوهرشان را در اتاق خواب در دسترس بگ یم زنان

چشم، »تسلط همسرشان هستند، معموال جمله  یرکه در اتاق خواب ز یخواب هم راحت است. مردان

 یم رامزن  یککه توسط  یکنند و مشتاقند دوروبر خانمشون بگردند. مرد یاستفاده م یادرو ز« خانم

است و دوست دارد همواره به ملکه اش دست بزند و او را نوازشش کند. هنگام  یشهوت یارشود بس

همسر  یککند که  یرا آزاد م یادیز یسکس یژو رام از همسرش، انر یعمرد مط یک یفرمانبردار

خانه(  یو کارها ی)سکس یشو خواسته ها یازهابه ن یدنرس یبرا یانرژ ینتواند از ا یعاقل م

شهوت و خدمت به همسر وجود دارد و آن ارضا و  ینا یدر جلو یسد اساس یکاستفاده کند. البته 

 .ارگاسم مرد است



مرد پرکار و پرشهوت  یکمرد ناکام در ارگاسم و ارگاسم نشده،  یکبانوان متوجه شده اند که  امروزه

کنند با روش  یاز بانوان تالش م یبعض ینمرد تنبل است. بنابرا یکمرد ارگاسم شده  یکاست اما 

 ین. انندکنند تا تعداد دفعات ارگاسم مرشان را محدود ک یریمختلف از ارگاسم زوجشان جلوگ یها

 یهمواره در مقابل همسرشان حرف گوش کن تر و فرمانبردار تر باشند. وقتشود مردان  یکار باعث م

 یکه لذت ذهن یرندگ یقرار م یآنها در حالت یدبه عمل آ یریکه از ارگاسم مردان، توسط زنان جلوگ

ینبهشت بر زم»کرد:  یفجمله آن را توص یکتوان در  یبرند که م یم » 

چند ارگاسم در روز داشته باشد.  یدهد که حت یه مبه حال خودش باشد، به خودش اجاز یمرد اگر

. اگر یستن یاستفاده کند، خبر خوب یازهایشرفع ن یمرد برا ینزن که بخواهد از ا یک یاصال برا ینا

کند،  دبار در هفته محدو یکاو را به  یمرد بخواهد هر روز ارضا شود و همسرش تعداد ارضاها یک

هستند  یکرده است. امروزه زنان یریاز ارگاسم او جلوگ یتوان گفت که به صورت قابل مالحظه ا یم

روز، دو هفته.  01هر  یارگاسم به ازا یک یکنند، حت یمحدود م یناز ا یشترمردانشان را ب یکه ارضا

تا لوله  یستکاف انشوهرش یدو ارگاسم در هر ماه، برا یا یکهستند که به نظرشان  یزنان ینطورهم

حد بماند ینخدمت به آنها در باالتر یشوهرشان برا یلم ینطورکند و هم یزهمسرشان را تم یها . 

شود، که هم جسم و هم بدن او  یمرد م یاست که باعث آرامش سکس یعیطب یندفرا یکمرد  ارگاسم

 یزیج ینو آخر به خواب برود یحت یاخواهد آرام باشد و  یکند. بدن مرد بعد از انزال م یرا آرام م

انزال  زمردان بعد ا یلدل ینشود. به هم یزیکیف یتاست که مجبور به انجام فعال ینخواهد ا یکه م

از زنان به  یاریاست که بس یلدل یندهند و به هم یبه زن از دست م یدنلذت بخش یشهوتشان را برا

عافالنه تا قبل از  یدقصد دارد که به مردش اجازه انزال بدهد، با یرسند. اگر خانم یلذت سکس نم



 یشترود بزن ارضا ش یککشد  یکه طول م یشوهرش را قدغن کند. زمان یخودش، ارضا یارضا

مرد ارزش انتظار را دارد یاست اما برا . 


