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اگر شما هم به . اي از پاول پيترزنوشته ترجمه آزادي است از اين مقاله : توضيح 
 .موضوع خاصي عالقه داريد براي كارون بنويسيد تا در اون مورد براي شما بنويسه

 

جلق زدن . د تا زندگي جنسي شما طراوت تازه اي پيدا كندسكس معنايي وسيع تر از دخول دارد و كشف كردن جنبه هاي مختلف آن باعث خواهد ش
پس به خواندن ادامه بدهيد و ياد بگيريد كه چگونه مي توانيد . براي شريك جنسي تان مي تواند كاري بسيار پر هيجان براي هر دوي شما باشد

 .انگشتانتان را به كار گيريد

آيا مثل يك كمان منحني است يا مثل تير صاف و مستقيم ؟ آيا مشت شما مي تواند كامال . استآلت  مساله كه بايد به آن توجه كنيد شكل اولين
دور آن را بگيرد يا آنقدر منحني است كه مشت شما باز مي ماند ؟ اگر بتوانيد با يك مشت كل آن را در دست بگيريد بهتر است چون با يك فشار 

اگر شكل آن به گونه اي است كه مشت شما نمي تواند كامال دور آن را ! يد و عجله نكنيد آرام باش. خواهيد توانست همه جاي آن را تحريك كنيد
 .بگيرد سعي كنيد از هر دو دست خود استفاده كنيد تا هيچ نقطه حساسي از دست نرود

رند كه آلتشان تحسين شود، با آن بازي مردها دوست دا. اول سانتي متر به سانتي متر منطقه تناسلي را بچرخيد. حاال اجازه بدهيد كار را شروع كنيم
به همسرتان بفهمانيد كه از آلتش نمي ترسيد و از نوازش و دست زدن به آن خجالت زده . شود، غلغلك داده شود، نوازش شود و ماساژ داده شود

 .نيستيد و ناراحت هم نمي شويد

دهيد انگشت هايتان از تخم ها به سمت باالي آلت حركت كنند و در آنجا اجازه ب.  به سفتي آلت توجه كنيد.براي ارضا كردن طرفتان عجله نكنيد
حركات بايد آرام و نرم باشند بدون ضربه زدن يا حتي توقف . چند دور بچرخند، بعد دوباره از طرف ديگر به سمت پايين برگرديد و به تخم ها برسيد

 .كامل

. محكم فشار دادن و حركات تندو سريع برويدرار نيست يكهو به سراغ ضربه زدن، ماليدن، حاال آماده هستيد كه به كارهاي جدي تري بپردازيد اما ق
، كناره هايي كه به بدن مي رسند و )كالهك ( قسمت بلوطي شكل باال : اين جاها عبارتند از . اول بهتر جاهاي حساس آلت را بيشتر تحريك كنيد

( آلت را به بدن :  جاها است و براي پيدا كردن جاي اين بهتر است اينگونه عمل كنيد اين قسمت آخر يكي از حساس ترين. قسمت وي شكل باال
شروع مي شود، به صورت يك دايره ) قسمت كالهك ( جايي كه قسمت بلوطي شكل باالي آلت . بچسبانيد و از جلو به آن نگاه كنيد) به زير ناف 

ست، يك سانتي متر پايينتر از اين انحنا، روي بدنه آلت نقطه بسيار حساسي است كه است كه در يك نقطه كمي به سمت باالي آلت متمايل شده ا
 . مالش و نوازش آن براي مرد بسيار لذت بخش خواهد بود

با يك دست تخمها را بگيريد و كمي آن ها را نوازش كنيد و با آنها . بازي كرن با تخمها هم براي مردها لذت و آرامش مخصوصي به همراه دارد
ها  توجه كنيد كه تخمها از حساس ترين و ضربه پذيرترين بخشهاي بدن يك مرد هستند پس مواظب باشيد كه به آن ها ضربه نزنيد، آن. ازي كنيدب

ه خواهد با نوازش آرام و بازي كردن با تخمها همسر شما مطمئنا لذت زيادي را تجرب. را بيش از اندازه فشار ندهيد و رفتار بسيار آرامي داشته باشيد
براي اينكه وارد مراحل پيشرفته تر بشويد مي توانيد آرام آرام همراه با نوازش تخم ها گاهي به سراغ بدنه آلت هم برويد و آنجا را هم كمي . كرد

از وي بخواهيد كه با در اين مرحله اگر نگران اذيت شدن همسرتان هستيد مي توانيد . نوازش كنيد و كمي هم فشار دهيد يا آن را باال و پايين كنيد
 . دست خودش روش كار را به شما نشان بدهد

وظيفه . در اين مراحل احتماال آلت خودش شروع به ترشح مايع ليز كننده اي خواهد كرد كه رنگ شفافي دارد و شايد بيشتر از يكي دو قطره نباشد
شما هم مي توانيد از اين مايع براي لغزنده . ردن كالهك آلت است آن و همچنين لغزنده كPHاين مايع لغزنده كردن مجراي داخلي آلت، تنظيم 

كردن بدنه آلت استفاده كنيد، هرچندكه احتياج چنداني هم به وجود آن نيست و در صورت نياز مي توانيد از ژلهاي ليز كننده موجود در بازار استفاده 
توصيه مي كند كه قبل از بكار بردن ليز كننده، آن را به كف دستان خودتان بماليد » چگونه با مردان عشق بازي كنيم « ني در كتاب آلكس پ. نماييد

 .تا با حرارت بدن تنظيم شود

بين حركات مختلف، شما مي توانيد اين حركات را با ريتمهاي منظم انجام دهيد و گاهي هم . حاال موقع آن است كه به سراغ حركات دست برويم
بعد از آن كمي كنار . اينكار را آنقدر ادامه دهيد تا همسرتان به اوج لذت جنسي خودش برسد. سوييچ كنيد تا لذتي كه همسرتان مي برد بيشتر شود

توجه كنيد كه براي .  ميكنيمرد استفاده را با هم مرورحاال بعضي از حركات مو(: وي دراز بكشيد و خوراكي مورد عالقه اش را در اختيارش بگذاريد 
 .خواهيد داشت) لوبري ژل ( حركت دادن دستها در طول آلت احتياج به ژل هاي ليز كننده 



پوست آلت قابليت حركت كردن بر روي آن را . عادي ترين روش اين است كه يك دستتان را به دور بدنه آلت بگيريد و باال و پايين كنيد •
 .از وي بخواهيد كم يا زياد بودن فشار را به شما بگويد. مي دهد تا مشت بسته خود را باال و پايين كنيددارد و اين امر به شما اجازه 

اين روش . هر دو دستتان را به دور بدنه آلت مشت كنيد و آرام باال و پايين كنيد! هيچ شكي نيست كه يك دست بهتر از دو دست است  •
اگر آلت خيلي بزرگ . ي آلت مشت كرديد دست پاييني را كامال به دور منطقه انتهايمخصوص آلتهاي بزرگ است و براي اجراي آن با

در اين روش بهتر است از ژل هاي ليز كننده استفاده كنيد و دستها را . نيست مي توانيد از دست آزاد خود براي نوازش تخمها استفاده كنيد
 .در تمامي طول آلت حركت دهيد

. پايين آن حركت دهيد و در انتهاي راه همزمان با رها كردن آلت دست ديگر را دوباره از باال وارد عمل كنيددست اول را از باالي آلت تا  •
 .در اين روش فقط و فقط حركات رو به پايين صورت مي گيرند

ه زدن و فشار دادن آلت مثل وقتي كه مي خواهيد ني بنوازيد، با انگشتان هر دو دست بدنه آلت را بگيريد و فقط با انگشتان شروع به ضرب •
اين كار شايد در ابتدا خيلي هيجان انگيز به نظر نرسد ولي معموال بعد از گذشت مدتي كوتاه فوق العاده لذت بخش مي شود و . كنيد

 .ارگاسمهاي شديدي هم در پي دارد

ك چوب باريك به يك چوب مسطح آتش دستان بسيار خوب ليز شده خود را مثل وقتي كه سرخ پوستها مي خواهند با استفاده از مالش ي •
 .درست كنند روي الت حركت دهيد

در حالي كه مشغول باال و پايين بردن يك دست بر روي آلت هستيد، به آرامي با موهايي كه از روي كيسه تخمها رشد كرده اند بازي  •
 .ها و لذت بيشتر همسرتان خواهد شدبازي كردن با اين موها موجب تحريك تخم. توجه كنيد كه آن ها زياد محكم نكشيد. كنيد

 .اين عمل هم براي مردان لذت بخش است. با يك دست آلت را تحريك كنيد و با دست ديگر بخشهاي داخلي ران را نوازش كنيد •

يك دست خود را مشت كنيد و در حيني كه مشغول بازي كردن با آلت هستيد دست مشت شده تان را به قسمت بين آلت و مقعد فشار  •
اين كار مطمئنا باعث هيجان . مطمئن باشيد مرد شما لذت خواهد برد و براي دريافت لذت بيشتر پاهايش را بيشتر باز خواهد كرد. يدده

 .بيشتر وي خواهد شد

. يه استكند، بخش رواني قض مثل هميشه كارون جاويد به شما ياد آوري مي كند كه آنچيزي كه سكس را لذت بخش مي. اين راه هاي مقدماتي بود
سعي كنيد فكرتان را باز . اگر در حيني كه مشغول سكس هستيد به اين نوشته فكر كنيد مطمئنا نه لذت زيادي مي بريد و نه لذت زيادي مي دهيد

. كر كنيددر ذهن خودتان به چيزهايي كه دوست داريد و براي شما لذت بخش يا تحريك كننده است ف. كنيد و اعمال را شخصا اختراع و ابداع كنيد
شايد بسياري از آن ها از نظر اجتماع .... اين فانتزي ها را پيدا كنيد. فانتزي هايي براي خود داشته باشيد كه با فكر كردن به آن ها تحريك شويد

خالصه كالم اينكه از . ت برد با فانتزي ها مي شود چند برابر از سكس لذ !اجازه فكر كردن به آن ها را كه داريد . غيرقابل قبول باشند، اشكالي ندارد
 !موقع سكس فقط و فقط و فقط خودتان باشيد . نوشته هاي كارون ياد بگيريد ولي به دنبال اجراي مو به موي آن ها نباشيد
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