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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
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 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

 
 


