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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


