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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
 


