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ان و اينکه                         بنظر ميرسد همين که صحبت از نکات سکس ميشود، معموال راضى کردن زنت
د   -----چگونه او را در تختخواب ديوانه کنيد مدنظر قرار ميگيرد           که اين تصور را ايجاد ميکن

 .که تنها هدف اغلب مردان همين است و بس
انه          يچ نش ان       اما شما چطور؟ آيا شما ه د؟   سراغ  اى از ارگاسم خودت ه        داري ن درست است ک  اي

ان مى               د   وقتى انزال داشتيد و آلت شما سست و شل ميشود، معموال عمل جنسى پاي چون  (ياب
ن امکان             ). له جنسى را شامل ميشود    شق بودن آلت جزء مهمى از معاد       ه، اي ا ن د ي اور کني اما ب

ان در حالت نعوظ  يد و همچن م برس ه ارگاس ه ب د) شق شدگى(وجود دارد ک اقى بماني ا ... ب ام
 سوال اين است که آيا واقعا اين را ميخواهيد؟

 
 

 ارگاسم مردانه چيست؟
ه  امل انقباض و جهشى است ک ردان ش م در م ت، اغلب از نظر پزشکى، ارگاس ان در آل آقاي

د   ه لگن احساس ميکنن نفس   . پروستات، و ناحي ب، ت رخ ضربان قل زايش ن ا اف ن تحريکات ب اي
زايش فشار خون    PCو ) چالنه(هاى باسن، باسطه سريع، تنش عضالنى، انقباض ماهيچه   ، و اف

 .که باعث آزاد شدن ناگهانى تنشها ميگردد، همراه است
دن مى     . انمبسيار خوب، يک کم تخصصى شد، ميد       راى ب ز ب د  قطعا اتفاقهاى ديگرى ني ا  . افت ام

 .آيا ميدانيد که انزال و ارگاسم دو مقوله جدا از هم هستند؟ باور کنيد. صبر کنيد
د   تا پايه آلت در لوله ادرارى باال مى(seminal fluids)، مايعات منى درست قبل از ارگاسم . آين

ه     . ز انزال داريد، ميگردد   اين باعث همان احساس آشنائى است که شما ا         سپس، ضمن رسيدن ب
ار مى                      ارگاسم، بيضه  تم ادرارى از ک دنتان جمع شده، و سيس ه طرف ب ا       هاى شما ب د ت ى افت  من



د راه باش ا ادرار هم ه ب دون آنک ردد ب ارج گ ان خ ما از آلتت هاى . ش ام آن انقباض ه، تم والبت
 .داللت براين دارد که ارگاسم رخ داده استاى  ماهيچه

يش             : اى است    ال، اگرچه، تشنج غير ارادى ماهيچه      انز رات پ اى ستون فق ه در انته انعکاسى ک
الم حدود              (آيد و سبب خروج منى ميگردد         مى رد س ا    ٣بطور متوسط، از يک م ى  ٥ ت ر     ميل ليت

 ). ميليون اسپرم وجود دارد٥٠٠ تا ١٥٠ليتر،  منى در هر بار خارج ميگردد و در هر ميلى
ه      . احساس بسيار قوى ايجاد ميکند    “ شنجت”از شانس شما، اين      د    اما چون اغلب آقايان ياد گرفت ان

د آن دو        ه بتوانن ذير، است ک ا امکانپ که ارگاسم و انزال را با هم داشته باشند، بسيار مشکل، ام
 .را جدا از هم بپذيرند

 
زال ا         هاى شگفت   بياد داشته باشيد که تمام آن احساس       حساس  انگيزى که بمحض آمادگى براى ان

د       . ميکنيد از ارگاسم شما ناشى ميشود و نه از انزال شما            ايد احساس ميکني دانم، ش ه     مي  وقتى ب
ن فقط يک                             د اي اور کني ا ب يد، ام ان را داشته باش ى از آلتت ور من ارگاسم ميرسيد که احساس عب

د يکى                    شما ياد گرفته  : حس اکتسابى است     د چون فکر ميکني ه را يکى بداني  ايد که اين دو مقول
 .اما امکانپذير است. پذير نيست بدون ديگرى امکان

د             ولى بياد داشته باشيد که اغلب محققين معتقدند با اينکه مردان ميتوانند بدون انزال حتى به چن
ردان را       ان طبيعى ارضاى م د  بار ارگاسم برسند، اين امر جري ابراين اگرچه   . متوقف ميکن بن

ن تالش        ارگاسم و انزال از نظر پزشکى منفک از ي         کديگرند، برخى محققين استدالل ميکنند اي
ين تالشى اينکار                   . ارزشمندى نيست  دون چن ند ب عالوه بر اين، زنانى که به چند ارگاسم ميرس

 .اين بدن خودتان است—من ميگويم، تصميم با شماست. را ميکنند
زال واقعى                      را ان دين ارگاسم هم ه چن ه مردى ب دست  امروزه، فقط يک گزارش وجود دارد ک

ان             ). ، دانشگاه روتگرز   ١٩٩٥ ژانويه   ١٥(يافته است    ه آقاي ن امکان وجود دارد ک ابراين اي بن
 .، ولى اجازه بدهيد از اينجا شروع نکنيمنيز مانند خانمها اينکار را انجام دهند

 
 

 چه چيزى ارگاسم شما را کنترل ميکند؟
اده             رد س ه واکنش جنسى يک م د ک اور کنن د ب ردم مايلن ى از م ا از طرف ديگر     خيل است، ام

ن امر         . براى زنان آنقدر پيچيده که از يکى به ديگرى متفاوت است           ز در اي ان ني اما تمامى آقاي
ل آلت شما            کى فکرش   . (متفاوتند و باور کنيد يا نه، ارگاسم شما پيرو مغز شماست درست مث

 ).را ميکرد
يار                        باور کنيد يا نه، مغ     يد و بس وعى از ارگاسم را داشته باش د چه ن ين ميکن ه تعي ز شماست ک

م     بعضى وقتها ارگاسمى غير قابل کنترل و حيرتطبيعى است که   ا ه آور داريد و بعضى وقته
 :چرا؟ خوب، داليلى وجود دارد. ارگاسم شما چيزى شبيه يک باد گذرا بيشتر نيست

 
 شراىط بيرونى

 شما نقش اساسى در احساستان از ارگاسم دارد، بنابراين اگر ذهن     همانطور که قبال گفتم، مغز    
اعتمادى شريکتان، و هر نوع استرس در اين          شما مشغول موضوعات کارى، مسائل پولى، بى      

 .زمينه باشد، شما لذت زيادى از ارگاسمتان نخواهيد برد
 
 

 خستگى بدنى
دازه  درست مانند اشتغاالت ذهنى، اگر بدنتان خسته، صدمه ديده،  ا      بيش از ان ال اينه ا امث شل ي

د             . باشد، ارگاسمتان بپايان ميرسد در حاليکه احساس ضعف يا حتى بدتر، عدم موجوديت ميکني
 .از آمادگى بدن و ذهنتان اطمينان حاصل کنيد



 
 

 به معاشقه و نوازش بپردازىد
ان ترتيب داده شده         (بسيارى از مطالعات     د ک     ) که احتماال توسط زن اره ميکن ل    اش ردان تماي ه م

ا من نظر ديگرى دارم                ه        . زيادى به معاشقه و نوازش نشان نميدهند ام انى ک امى آقاي ا تم تقريب
د            ميشناسم گفته  ذت ميبرن دن شما را لمس             . اند که از بازى قبل از بازى ل ام ب ان تم د زنت بگذاري

 . و بدنتان را براى مراحل بعدى آماده کندکند
 

 پرداز نيستيد فانتزى
ان                 بسيار خو  ب، در حال حاضر راهى ندارم جز اينکه پيشنهاد کنم شما بايد تصور کنيد که زنت

ر است،                 “ کارمن الکترا ” ويتر و بهت امال ق ه او ک د ک ارى        است ، اما فرض کني ين ب  و اينکه اول
 .کيفيت ارگاسم شما ده برابر ميشود. است که معاشقه ميکنيد

 
 کيفيت مالش

رم       الزم است که مقدار مناسبى از مال    ى ن ردد، خواه خيل راهم گ ش براى امکان ايجاد ارگاسم ف
 :وقتى احساس کرديد به ارگاسم نزديک ميشويد رفتارتان را عوض کنيد. باشد يا تند و خشن

د                       ام دهي ه سرعت اينکار را انج د ب ه بع د و دفع رو کني رات بشما      . يکبار به آهستگى ف ن تغيي اي
 . را به لذت باالترى ميرساند بيشتر بدانيدکمک ميکند تا در مورد نوع احساساتى که شما

 
 روانکارى را فراموش نکنيد

ان از   وذ و اطمين ى نف ارى بمنظور راحت د  روانک ى ميکني ان احساس راحت ما و خانمت ه ش اينک
ين                     . الزم و ضرورى است     د احساس را از ب يش از حد ميتوان يد، روانکارى ب ا مراقب باش ام

 .برده و منجر به بى حسى گردد
ورت امکان، از همان مايعات واژن زن استفاده کنيد و در غير اين صورت مقدار کمى                 در ص 

 .روانکار بکار ببريد
 

 خودتان را نگه ندارىد
ا       ٣٠ يا   ٢٠بسيار خوب، فرض کنيم بتوانيد انزال خود را          ا واقع ا آي  دقيقه به تاخير بيندازيد، ام

د     کامال    را  با زنتان  از اين کار لذت ميبريد؟ شما مجبوريد سکس        ذت       متوقف کني ه ل و شروع ب
رده رين ک ه تم د ک اتى کني ردن از احساس د ب ان را . اي وى خودت ر جل د؛ اگ تباه نيندازي ه اش را ب م

ا ارگاسمى وحشتناک          . ميگريد چون واقعا احساس خوبى داريد، خوب اشکالى ندارد         ا اگر ب ام
 رزش اينکار را دارد؟تمام ميکنيد يا حتى بدتر، اصال ارگاسم نميشويد، پس آيا واقعا ا

 
 



 عاشق شرىکتان نيستيد
ردم، بيشتر از              ١٠٠باور کنيد يا نه، از       ه   ٨٠ مردى که من از آنها سؤال ک د ک ر گفتن  وقتى   نف

ر يک          ارگاسم بسيار شديدتر و رضايتبخشترى       عاشق شريکشان بودند   ه درگي داشتند تا وقتى ک
ورزيد، شانس ارگاسم کمترى     ق نمى پس اگر به کسى که با او هستيد عش        . سکس اتفاقى ميشوند  

 .داريد
 

 دخول مطمئن
در توافق با مطلب قبلى، ابتال به بيماريهاى ناخواسته و يا بدتر از آن، اينکه ندانى آلوده هستى        

تند،        . يا نه، باعث ميگردد نتوانيد از سکس لذت کامل ببريد          ه سکس هس امروزه کاندومها الزم
ا آزادى عمل بيشترى             اما اگر از زنى که با شماست اطمين        ان کامل داريد، عمل جنسى همراه ب

 .خواهد بود
 
 
 

 !شما مردى شهوانى هستيد
د                  خوب حاال که ياد گرفتيد     ه نميتواني يد ک د، متوجه باش  ارگاسم و انزال شما چگونه عمل ميکنن

راى                           ان ب ه توپهايت د و هميشه ب د بداني ه داري در سکسى ک يد، ق هميشه براى سکس سرحال باش
 .ى زنتان آزار نرسانيدخشنود

 .تا دفعه بعد، از ارگاسم لذت ببريد
 
 
 
 

ه را داده               : يادداشت مترجم مقاله   ن مقال دن اي ه خود زحمت خوان يار خوشحال        حال که ب د، بس اي
 .تان از طريق ايميل باالى مقاله مطلع سازيد خواهم شد که مرا از نظرات سازنده

 .  پيشاپيش از توجه شما متشکرم


