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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  


