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 آميزش براي دفعه اول
 

خواهند اغلب زنان و مردان جوان مي. بيشترين سواالتي آه از نويسنده پرسيده شده است در مورد بكارت است  
 در مورد آن آاري آه بايد انجام دهند و نيز در مورد اينكه چه انتظاري بايد داشته باشند در هنگام آميزش براي

با توجه به اهميت اين موضوع در زندگي يك شخص. اولين بار، اطالعات داشته باشند مثَال آميزش آلت مهبل  
 تعجب آور است آه در مورد اين موضوع چقدر اطالعات آم است، و اطالعاتي هم آه در دسترس است اغلب

 غلط و مضر براي جوانان بالغ است

شود؟ يك دختر و يا زني آه به شريك مذآر خود اجازه نداده آه آلتش را درون مهبل باآره به چه آسي گفته مي  
گويد آه تعريف ديگر به دختر و يا زني باآره مي. شود او بكند، در نظر عامه بعنوان باآره پذيرفته مي  

هاي ديني نظريه. هيچگونه تماس سكسي با شخص ديگري نداشته و بخوبي بدن خود را آاوش نكرده است  
است بلكه حتي افكاري در  گويند آه نه تنها از سكس فيزيكي صرف نظر آرده سخت گير به آسي باآره مي  
گويند آه يك باآره آسي است آه پردة بكارت دست نخورده داشته ها مي هنوز خيلي. مورد آن هم نداشته باشد  

تعريف شما از بكارت بستگي به نقطه نظرتان دارد. باشد  

خواه تعاريف باال شامل افراد همجنس. دهد وجود دارد هميشه استثناعاتي در مورد آنچه آه بكارت را تشكيل مي  
اند و نوجوانان هتك شود، همچنين آن دختراني را آه به زور مورد تجاوز قرار گرفته و افراد دو جنسه نمي  

يك دوشيزه و باآره آن چيزي. بكارت يك صفت روحي است و نه فيزيكي. آورد حرمت شده را به حساب نمي  
 است آه شما به آن اعتقاد داريد

 جامعة غربي يك اشتغال ذهني از آميزش دارد آه مزاياي زيادي براي آن جامعه ندارد، بخصوص براي
آميزش يك امر بزرگ براي توليد مثل و داشتن بچه است، اما آن لزومَا به زناني آه بدنبال لذت. جنسيت زن  

اين موضوع تا حدي به اين دليل است آه همة حالتهاي. رساند بردن از سكس و اجراي آامل آن هستند سود نمي  
شوند، اگر هر چيز اند، چيزهاي غير واقعي قلمداد مي جنسيت و فعاليت جنسي آه غير از سكس تعريف شده  
بوسيلة اين. توانست وجود داشته باشد و يا وجود نداشت ديگري غير از آميزش، غير حقيقي باشد، آن نمي  
آند نقشي آه چوچولة زن در ميزان لذت وي بازي مي. شود تعريف از سكس، لذت سكسي زن مانع تجلي آن مي  

سكس اگر به. توان نقش آلت مرد را در لذت جنسي او ناديده گرفت حتي قابل شمارش نيست، همانطور آه نمي  
 سود زن باشد، بايد خيلي بيشتر از آميزش آلت مهبل براي زن باشد

ما بعنوان يك. هاي حاصل از آن است آند، حامليگيهاي ناخواسته و بچه مسالة ديگري آه ذهن ما را اشغال مي  
ما اين حقيقت را آه همة. جامعة مطلوب نبايد به حاملگي بيش از يكبار بعنوان موضوع مورد عالقه نگاه بكنيم  

گيريم، خيلي از روشهاي آنترل حاملگي روشهاي آنترل حاملگي صد در صد مؤثر نيستند را ناديده مي  
 عوارض نامطلوب دارند، مثَال وقتي آه سقط جنين بعنوان يك راه آزاد براي انتخاب نيست، در اينصورت ما

بعالوه يك زن امروزي به يك زن پر مشغله گفته. رانيم نوجواناني را آه داراي فرزند هستند از اجتماع مي  
شود و نه به يك مادر مي  

آنند قابليت توليد مثل آنند آه سكس زن را از توليد مثل او جدا آنند، آنها سعي مي ها تالش مي از آنجائيكه خيلي  
اگر ما بخواهيم براي نداشتن فرزند به زنان حق انتخاب بدهيم،. زن را در مقابل و بر ضد سكس او قرار دهند  

اگر يك زن نخواهد آه. نياز به آن داريم آه به آنها اجازه بدهيم آه آنها براي عمل توليد مثل بكار گرفته نشوند  
 بچه داشته باشد، اولين انتخاب او نداشتن آميزش مهبلي است، نبايد به روشهاي نا مطمئن آنترل حاملگي آه

يك زن نبايد بخاطر جلوگيري از. گران و غير قابل دسترس براي وي و يا مضر براي او هستند اعتماد آند  
 حاملگي، از خوشي جنسي خود صرف نظر آند و يا سالمت خود را به خطر بياندازد

يكي از داليل او آه باعث. يك زن همجنس باز نظرات خود را در مورد زنان و آميزش مهبلي بيان آرده بود  
توانست انتخاب آند آه آميزش مهبلي داشته شده بود همجنس باز بودن به نفع او تمام شود اين بود آه او مي  

خواه بود اگر او ناهمجنس. يافت براي او الزامي نبود باشد يا نه بدليل اينكه هر چيزي آه مخالف با حقيقت مي  
نظر او چنين است آه اگر يك زن يك شريك مرد داشته باشد آه آن مرد در مورد. چنين انتخابي را نداشت  

اين موضوع يقينَا به نفع. دار و مضحك است دخول آلتش در مهبل زن شك داشته باشد، اين موضوع خيلي خنده  
باشد زن نخواهد بود همانطور آه در انتها به نفع مرد نيز نمي  

آند آه زنان جوان براي آماده شدن براي فعاليت سكسي نياز نمونة عالي سكس زنانه در حال حاضر اشاره مي  
تا وقتي آه اين موضوع بصورت يك تئوري خام است، آن بطور مؤثر. دارند آه پاهايشان را از هم باز آنند  

ما از يك زن انتظار داريم آه تمام لذت جنسي خود را از آلت. آند تصور ما را از سكس زنانه تعريف مي  
نتيجة اين موضوع اين است آه زن نياز به هيچ چيز ندارد تا خود را براي سكس با. تناسلي مرد دريافت آند  

سكس يك آموزش. دهد آه زن اينچنين نباشد جامعه ترجيح مي. وص آميزش مهبلي آماده آندشريكش يا بخص  
گيرد بلند مدت در طول زندگي است آه آميزش و دخول سه دقيقه از آن را در بر مي  

.اگر يك زن بالغ بخواهد آه سالمت در سكس داشته باشد، بايد آه در بچگي از نظر سكسي سالم بوده باشد  
 فرآيند آماده سازي براي سكس در بزرگسالي در برگيرندة دلنشين بودن در سكس و سكسي بودن در آودآي

در نتيجة آشف بدن. برد، آشف بدن بوسيلة خود است معموَال اولين آاري آه يك دختر در سكس بكار مي. است  
 بوسيلة خود، او فرج و ديگر قسمتهاي بدنش را آه به لمس آردن حساس هستند را نه تنها بوسيلة لمس آردن
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 بدن بوسيلة خود، بلكه بوسيلة لمس بدن بوسيلة والدين و پرستاران خود مثَال در هنگام حمام آردن، آشف
آند ممكن است آه اين آار را مكررَا انجام به اين دليل آه او از لمس اين اندام احساس خوبي پيدا مي. آند مي  
ماه از ٣مشاهده شده آه دختراني هستند آه از زماني آه تنها . تواند او را به ارگاسم برساند اين آار مي. دهد  

آنند گذزد براي رسيدن به ارگاسم استمنا مي عمر آنان مي . 

آورد، جهان اطراف را آاوش آند و توانايي حرآت به اطراف را بدست مي هنگامي آه دختر رشد بيشتر مي  
آند، ها را آاوش مي در هنگامي آه او ديگر بچه. آند هاي ديگر را آشف مي در نتيجة اين آاوش او بچه. آند مي  

از. دهند دهد و آنها نيز اندام تناسلي او را مورد آاوش قرار مي او اندام تناسلي آنان را مورد بررسي قرار مي  
اش احساس خوبي بكند، ممكن است آه او آنها را به انجام آن آار تشويق وقتي آه او از لمس شدن اندام تناسلي  

رسد آه بطور متقابل دو آودك شروع به تحريك اندام تناسلي با زبان غير از آنجكاوي محتمل به نظر مي. آند  
اگرچه يك دختر اين چيزها را خود آشف. گيرند ها هر چيزي را به لب مي دانند آه بچه والدين خوب مي. بنمايند  
گيرد آند و از همساالن خود ياد مي نمي  

 

به محض اينكه بلوغ شروع به رخ. دهد هاي سكسي در سالهاي ابتدايي زندگي يك دختر رخ مي همة اين توسعه  
دهد، وقتي آه بلوغ در دختر رخ مي. آند آند، او آمادگي فعاليت سكسي براي چندين سال را پيدا مي دادن مي  

 آلت شريك پسرش خيلي آوچكتر از آن است آه بتواند نفوذ عميق در فرج دختر بكند، ارگاسم زايشي توسعه
دارد، اگر شريك او يك پسر باشد، بعالوه بدليل اينكه بدن او قابليت نيافتة وي، او را از آسيب مصون مي  

آنند بازيابي مجدد ندارد، مردان بزرگسال مسن تر به او بعنوان يك شريك زايا نگاه نمي  

توانيم سن خاصي را براي دهد، اتفاق نظر نداريم، نمي ماداميكه ما درمورد سني آه توسعة سكسي رخ مي  
 توسعه يافتن سكس بيان آنيم و اتفاق آن چيزي ضروري است و همانطور آه در باال بيان شد آن به مرور زمان

دقيقَا مانند راه رفتن آه داراي مراحلي مانند سينه خيز رفتن، چهار دست و پا رفتن و سپس راه. افتد اتفاق مي  
سكس يك موضوع غريزي و يا مهارت طبيعي نيست آه با ما. باشد رفتن است، سكس نيز داراي مراحلي مي  

هاي قبلي مانند سعي در بردن يك اتومبيل در يك داشتن آميزش بدون آگاهي. در هنگام تولد وجود داشته باشد  
اجازه بدهيد به. بزرگراه اصلي در ساعات شلوغي است در حالي تا بحال با يك ماشين رانندگي نكرده باشيم  

شود شما بگويم آه اين آار باعث يك تصادف دردناك مي  

هاي ها و دانش قبل از اينكه يك زن جوان تصميم بگيرد آه بخواهد آميزش مهبلي را بكار بگيرد بايد مهارت  
 سكسي زير را بياموزد

اين نه تنها به. يك زن يا يك دختر قبل از هر چيز بايد بدن خود را خوب بشناسد: آگاهي از خود  
اش در آجا قرار گرفته، بلكه بايد بداند آه آن به چه اين معني است آه بايد او بداند آه چوچوله  

اين آار بايد در مورد آل بدن انجام گيرد و. دهد شكل است و چگونه به انواع محرآها پاسخ مي  
اين موضوع با آگاهي از اينكه چه موقع و چگونه زن برانگيخته. نه تنها در مورد چوچوله  

شود، به اين معنا آه شما تصديق آنيد آه با احساسات و افكار سكسي به حالت شود، شروع مي مي  
بيشترين آگاهي شما از ذهن و بدنتان بايد در مورد اين باشد آه آداميك بهتر آار. رسيد سكس مي  

آنند مي  

در نتيجة آاوش. شما قبل از اينكه بخواهيد عاشق شريكتان باشيد بايد عاشق خودتان باشيد: استمنا  
بدليل احساس. بدن خود شما بايد چند منطقه آه خيلي به لمس آردن حساس هستند را آشف بكنيد  

توانيد مكررَا اين عمل را انجام دهيد و از رسيدن به لذت آردن از لمس اين نقاط حساس، شما مي  
اگر شما قادر باشيد آه خودتان را به ارگاسم برسانيد براي شريكتان رساندن. ارگاسم لذت ببريد  

زيرا ذهن و بدن شما به شرايطي. شما به ارگاسم خيلي راحت تر خواهد بود، اگر زمانش برسد  
 آه براي رسيدن به ارگاسم نياز است عادت آرده است، بعالوه اگر شريك آيندة شما قادر به

 رساندن شما به ارگاسم نباشد، شما وسايل انجام اين آار را خواهيد داشت آه اين امر شما را از
دارد ناآامي در سكس مصون مي  

اين موضوع به سادگي به اين معني است آه شما ياد بگيريد با دستانتان لذت: استمناي متقابل  
آنيد، شما بدن شريكتان را همانطور آه بدن خود را آاوش مي. بردن را هم بدهيد و هم بگيريد  

گيريد آه يكديگر را بوسيلة در اين فرآيند هر دوي شما ياد مي. دهيد مورد آاوش قرار مي  
نگاه آردن به شريك در حال استمنا يك ابزار مناسب براي ياد گرفتن. دستانتان به ارگاسم برسانيد  

تحريك مهبلي و مقعدي ممكن است براي آماده آردن. و آموزش است آه در دسترس قرار دارد  
 شريك براي آميزش مهبلي ممكن است مورد استفاده قرار گيرد

لبان ما مانند اندام تناسليمان خيلي حساس هستند، بطوري آه غافلگير آردن در: سكس دهاني  
نفرت بعضي از مردم از تماس. استفاده از آنها براي تحريك ديگر قسمتها بسيار لذت بخش است  
آنها دليلي براي اينكه دو. گيرد دادن لبها با اندام تناسلي از تربيت اجتماعي آنان سرچشمه مي  
اين مهارت بايد آنقدر تمرين شود. انسان سالم حق انتخاب براي جذب يكديگر داشته باشند، ندارند  

 آه هر دو شريك قادر به تجربة ارگاسم بشوند
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 در چه سني يك دختر يا يك زن بايد قبل از شروع سكس، آنرا آشف آند؟ آداب و رسوم خانوادگي، محلي و
در. آند آه يك دختر چه زماني اجازة فعاليت سكسي خواهد داشت اجتماعي هر دختر احتماَال مشخص مي  

دو عامل بلوغ و فشار دوست و شريك،. جامعة غربي اغلب دختران حق داشتن سكس خارج از رحم را ندارند  
اينكه دوستان دختر يك دختر از نظر سكسي فعال باشند يا نه،. تعيين آنندة سن فعاليت سكسي در دختران هستند  

يك دختر در سنين آم شروع به بلوغ. آند نقش فعال تري از بلوغ در فعال شدن سكس در آن دختر بازي مي  
دليل اين امر اينست. آند ولي ممكن است شروع فعاليت سكسي در او حتي زودتر از بلوغ روي داده باشد مي  

آنند، و شايد به اين دليل آه آه آاراآترهاي ثانوي سكسي در او يعني پستانها، توجه پسران بزرگتر را جلب مي  
او اغلب آمتر از. دختر قادر نيست آه توسعة خود را ناديده بگيرد، سكس در او به سرعت به حرآت درآيد  

 دختران بزرگتر تمايل به داشتن سكس دارد

دليل اينكه. در اغلب اوغات بهتر است آه دختران جوان سكس را تا انجام آن با شريكشان به تعويق بياندازند  
آند و به اين دختران جوان بايد سكس را به تعويق بياندازند اينست آه جامعه آنها را براي آن بخوبي آماده نمي  

ما معموَال توسعة سكسي دختران را در هنگام تولد. دليل نيست آه صبر آردن براي آنان يك امر طبيعي است  
وقتي ما بسوي جنسيت آنان. اندازيم آنيم و آنرا تا سن هجده سالگي و زمان ازدواج آنها به تعويق مي قطع مي  
شايد ما از آنان انتظار داريم آه در شب عروسي آامَال سكسي. رويم گرديم، با عجله به سوي آن مي بازمي  
موقعي آه يك دختر نوجوان عالقه نسبت به جذب سكس شريك خود دارد، دليلش بكار گرفتن دخول و. باشند  

 آميزش است، حتي اگر او فعاليتهاي سكسي ديگري براي به تعويق انداختن آن انجام دهد، اين عمل به زودي
شود، ممكن در هنگام توسعة سكسي يك دختر آه در سن بين ده تا پانزده سالگي شروع مي. روي خواهد داد  

 است او اولين بار دخول را تجربه آند

آردند آنند آه اي آاش بيشتر صبر مي اند آرزو مي زناني آه در سنين آم فعاليت سكسي خود را شروع آرده  
نگرند و بيشتر آنان به عقب مي. حتي اگر تجربيات اوليه آنان احساس مثبتي هم در آنان بوجود آورده باشد  

دليل آنها اين است. اند فهمند آه آن موقع آه آنان فعاليت سكسي را شروع آردند آمادگي براي آن را نداشته مي  
آنها. اند و در نتيجه برايشان لذت بخش نبوده است آه در آن زمان آنا اطالعات آافي در مورد سكس نداشته  

آنها. حتي مهارتهاي سكسيشان را تا پنج، ده و يا بيست سال پس از اينكه شروع به آميزش آردند، توسعه ندادند  
آنها. ممكن است آه استمنا نكرده باشند و استمناي دوطرفه و سكس دهاني را هم بصورت سرسري انجام بدهند  

ماداميكه آنان از سكس در. به اين دليل آه فكر آردند مهارتهاي اساسي الزم نيستند، آنها را آامل توسعه ندادند  
افتاده بردند، ارگاسم اتفاق نمي سطح عاطفي لذت مي  

ها را وقتي آه شروع به آاوش سكس خود با شريكشان من دوست داشتم به همة زنان بگويم آه اين نوشته  
اگر والدين به شما اجازه بدهند. هاي هر شخص دارد اين بستگي به خواسته. گويم آردند، دقيق بخوانند، اما نمي  

به بيان. ها را بخوانيد سكسي خواهيد بود آه از زمان بچگي سكسي باشيد، شما قبل از اينكه بتوانيد اين نوشته  
اي زندگي آنيد آه به زنان جوان اجازة سكسي بودن ندهد، انشعابات سكسي ديگر اگر شما در خانواده يا جامعه  

.آنيد، بيش از آنچه براي شما خوب باشد، برايتان دردناك است شدن شما، بدون توجه به آنچه شما آرزو مي  
 گاهي اوقات حتي اگر سكس اشتباه نباشد، درست هم نيست

اگر شما مطمئن تيستيد آه آيا آماده هستيد،. هر زن بايد بدون خودخواهي، حقوق خود در سكس را مشخص آند  
يقينَا براي يك زن جوان سخت نيست آه تا بيست سالگي صبر آند تا آاوش. شما آماده نيستيد و بايد صبر آنيد  

چون هميشه در جامعه خطراتي وجود دارد، يعني انتقال بيماريهايي چون. سكسي خود را با شريكش انجام دهد  
گويم آه با شريكشان سكس نداشته من به دختران نوجوان نمي. ايدز، براي يك زن بهتر است آه صبر آند  

هر دختري بايد اين تصميم را در زندگي. باشند، فقط راه عاقالنه را انخاب آنند اگر تصميم به اين آار داشتند  
 اتخاذ آند

دليلي براي يك زن جوان. بطور قطع، موقعيتهايي وجود دارد آه يك زن جوان نبايد از نظر سكسي فعال بشود  
اگر او اين راه را احساس آند، اشتباهات. نيست آه او احساس آند آه او بايد براي سكس بكار گرفته بشود  

اگر آسي به شما بگويد شما بايد يا شما مجبور هستيد، شما نبايد. شود وحشتناآي در اين موقعيت مرتكب مي  
شما فقط بايد به اين. هاي سكسي باشيد بطور قطع دليلي ندارد آه شما مجبور به داشتن دوره. اجبار را بپذيريد  

خواهيد لذت سكسي خواهيد آنرا آاوش آنيد، و به اين دليل آه مي دليل سكس داشته باشيد به اين دليل آه شما مي  
 را هم بدهيد و هم دريافت آنيد

گذارد و عاشق او است، مند به او است و به او احترام مي اگر شريك يك زن جوان و يا دوستانش واقعَا عالقه  
عشق آخرين دليل باري داشتن رابطة سكسي است. آنند هرگز آنها او را مجبور به فعال بودن سكسي نمي . � 


