
 



 pdf+ش مسائل زناشویی با تصویرآموز

  

% در جنّگیری از بارداری ىّثرند اىا اگر در آن یک درصد فرد حاىنُ 99قرص ٍای پیشگیری از بارداری 
 !% جنین چندقنّ خّاٍد99شّد بُ احتيال 

  

خانيَا نیز ٍنگاو خّاب برٍنُ بخّابند تا انداو جنسی آنَا خنک شدٌ ِ دچار عفّنت ٍای ِاژنی 
 ٍای تنگ خطر ابتال بُ عفّنتَای ِاژنی را باال ىیبرد اسنشّند مب

  

ىناسب ترین راٌ ٍای خانگی برای رفع بّی بد ِ خّشبّ شدن دستگاٌ تناسنی در خانً ٍا این است 
کُ باید ِاژن خّد را تيیز، خشک ِ عاری از بیياری نگاٌ دارید. ٍيُ زنان باید بُ بَداشت ِاژن خّد 

بُ طّر عادی اسیدی ِ حاِی ىقدار زیادی باکتری ٍای ىفید است، کُ بُ  تّجُ کنند. یک ِاژن سامً
 .طبیعی کيک ىی کند PH دفع عفّنت ِ حفظ

  

ٍر ِقت ىردی کً حرف شد ِ بُ الک خّد فرِ رفت،زیر فشار رِحی است ِ ىشکنی دارد کُ با در 
 .خّد فرِ رفتن دنبال راٌ حه است. ٍرگز در این حامت ِی را سّال پیچ نکنید

  

قبه از اینکُ ىتّجُ آمت تناسنی باشد بُ رابطُ عاطفی ِ نگاٌ   ٍر زنی در رابطُ جنسی باٍيسر خّد
 ىرد دقت ىیکند شٍّر باید با احساسات ٍيسرش آشنا باشد

  

ٍاي طبيعي براي افزايش ىيه جنسي است. از عطرٍايي كُ در  اسانس زنجبيه نيز يكي ديگر از نسخُ
 تان استفادٌ كنيد ٍاي غذايي تفادٌ كنيد يا از ىيٌّ زنجبيه در ِعدٌپايُ آن زنجبيه دارد، اس



 

ىقصر شيا ٍستید اگر با کسی ٍستید کُ در دعّا ِ بحث کاری ىیکند ِ طّری رفتار ىی کند کُ انگار 
ِ اشتباٍات خّد را نيیپذیرد ِ حتی شيا ناچار بُ عذرخّاٍی ىی شّید باید بدانید این یک نشانُ 

ىًَ است ، انسانَای ناپختُ ٍيیشُ ىیخّاٍند کُ در ىشاجرات پیرِز شّند... حتی اگر بُ قیيت از 
است درىشاجر ای ببازند، تا  دست دادن "رابطُ "باشد.! اىا انسانَای عاقه درک ىیکنند کُ گاٍی بَتر

 .در رابطُ ای کُ برایشان با ارزش تر است "پیرِز "شّند

  

بار سکس داشتُ 1برای افزایش احتيال حاىنُ شدن، باید در حّامی زىان تخيک گذاری، بيشتر از 
رِزپيش ازتخيک گذاری ِ سپس انجاو آىيزش ىجدد دررِز تخيک  2تا1باشيد ، ھيچنين نزدیکی

 .ىناسب استگذاری نيز 

  

ىردان ارضای زنان را ىحكي براي ىردانگي خّد ىي دانند مذا حتيا اين ىسامُ را ًٍ برايشان تّضيح 
دٍيد ) قرار نيست زنان در ٍر رابطُ بُ ارگاسً برسند بّاسطُ تغييرات ٍّرىّني كُ دارند(،تا حس 

 .ارگاسً برسانندفتح قنُ در آنَا بّجّد بياد ِ تصّر نكنند كُ نيي تّانند شيا را بُ 

  

نقش پاٍا در ارگـاسـً ِتحریک خانيَا ًٍِ درتحریک ىردان بسیار تاثیرگذار است ، ىاساژ دادن پاٍا 
 .قبه از رابطُ جنسی باعث افزایش دىا ِ تحریک خانيَا ِ نعّظ بَتر اقایان ىیباشد



  

سینُ ٍا بُ ٍنگاو تحریک ىّجب ترشح پرِالکتین ىیشّند ِ باعث افزایش ىیه جنسی ىیشّند ، 
 .تياو قسيت ٍای سینُ حساس است ِ این حساسیت در نّک سینُ ٍا بیشتر ىیباشد

 



یکی از بَترین راٌ ٍای تنگ کردن ِاژن، داشتن رژیً غذایی است کُ بُ تقّیت دیافراگً مگنی کيک 
ی  ی کنجد، دانُ ىیکند بر طبق یک ىطامعُ، شيا باید غذاٍای غنی از استرِژن ىانند شنبنینُ، دانُ

. بعضی از ژل ٍا ىثه ژل اختُ، انار، ٍّیج، انّاع تّت ِ سیب ِ ... استفادٌ کنید  سّیا، زغال
ٌ( ِجّد دارد ِ تا حدِدی ىّثر است.  ىفید برای تنگ کردن ِاژن  ٔیک نکتُ سیيپنکس )نّع جيع کنند

 .ی جنسی، پاٍایتان را بُ یکدیگر نزدیک نگُ دارید بُ طّر طبیعی این است کُ ٍنگاو داشتن رابطُ

  

ىستقیً بُ اِ  دانید ِ بُ طّر غیر اِ ىی خّاٍید بُ ٍيسرتان ثابت كنید بیشتر از ِقتی شيا ىداو ىی
گّیید كُ خطا كار است، اگر ًٍ تائید ىّقت ٍيسرتان را دریافت كنید بُ عنت خستگی اِ از نگاٌ  ىی

گرفتن با یكدیگر را بیاىّزید ِ عقایدتان را بدِن پافشاری بیان   عاقه اندر سفیُ شياست. رِش تصيیً
خّاٍید داشت « ىا » شيا حاكً شّد، بُ جای حق ِ باطه یك كنید. اگر چنین فضایی در چاردیّاری 

نشاند. در این   شان را بیان كنند ِ یك طرف ٍيیشُ حرفش را بُ كرسی نيی تّانند عقیدٌ كُ طرفین ىی
 .صّرت، فضای خانُ آىادٌ است تا ٍيدیگر را دِست داشتُ باشید

  

قات بُ عيه آىدٌ انزال زِدرس در افرادی کُ تازٌ تحقی شّند. داىادٍا بیشتر بُ زِدانزامی ىبتال ىی تازٌ 
اند بیشتر است .ٍر چُ تعداد رابطُ زناشّیی بیشتر شّد زىان انزال کً کً افزایش ىی  ازدِاج کردٌ

آِر  تّان عنت آن را اضطراب ِ شرایط استرس یابد ِ در این ىرحنُ نیاز بُ دارِ درىانی نیست. ىی
شّد کُ این حامت بُ دمیه نگرانی از رضایت ٍيسر  قع تصّر ىیزىان رابطُ زناشّیی دانست. در ِا

 .دٍد رخ ىی

  

پایانُ  ۰۸۸۸نکاتی دربارٌ کنیتّریس:کنیتّریس ىنبع مذت است. این نقطُ بُ تنَایی حاِی بیش از 
عصبی است، کُ دِ برابر ىقداری است کُ در آمت تناسنی ىردان ِجّد دارد ِ تنَا ِظیفُ اش مذتی 

ست. کنیتّریس بصّرت یک سر بسیار کّچک در باالی فرج ىی باشد. در حقیقت این بخشی بُ زن ا
قسيت ىجزا شاىه ىاٍیچُ، عصب ِ بافت تحریکی قابه نعّظ تشکیه شدٌ است کُ  ۸۰قسيت از 

تّسط کانال ِاژن احاطُ شدٌ ِ تا رانَا اىتداد پیدا ىی کند. کنیتّریس تنَا عضّیست کُ پیر نيی 
 .سامُ فعامیت یکسانی دارد ۰۸سامُ با یک دختر  ۰۸رد کنیتّریِس یک زن شّد ِ از نظر عينک

  

پیشاب ىردٍا ىایعی شفاف کُ ىّقع تحریک از انَا خارج ىیشّد ىیتّاند ىحتّی اسپرو نیز باشد ِ 
 .باعث بارداری شّد



  

ین سفیدٌ کامری داردِپرِتئین آن بُ اندازٌ پرِتئ11ىیزان اسپرو خرِجی ازبدن آقایان بُ طّرىتّسط
، ِ زینک )رِی( B-12 ، کنسیّو، ىنیزیً، پتاسیً،ِیتاىینC ی تخً ىرغ است ، اسپرو حاِی ِیتاىین

 .شّد ىی باشد اىا با خّردن آن جذب نيی

  

ثانیُ طّل ىی کشد.  31تا  11انقباض ریتيیک است ِ حدِدا بین  11تا  3ارگاسً در خانيَا شاىه 
ریک کنیتّریس ، ىيکن است خانيَا انقباضات دیگری در کف اگرچُ کُ قبه از ارگاسً ِ ٍنگاو تح

مگن داشتُ باشند ِ بُ نظر برسد طّل ىدت ارگ.اسً در بعضی خانيَا طّالنی تر است. ٍيچنین 
برخی خانيَا ىيکن است چندین ارگ.اسً پشت سر ًٍ را در طّل یک بار نزدیکی تجربُ کنند. نکتُ 

 !ر خانيَا، از شدیدترین ارگ. اسً آقایان، طّالنی تر استجامب این است کُ ىیانگین طّل ارگسً د

 

فکر نکنید چّن دیگر زن ِ شٍّر ٍستید ِ چندین سال از زندگی ىشترکتان ىیگذرد، باید نسبت بُ 
ِضع ظاٍرتان بی خیال شّید!.. پس بَتر است کُ دست از شّریدگی ِ نا ىرتب بّدن بردارید، 
 ىٍّایتان را ژِمیدٌ ِ درًٍ رٍا نکنید، بُ خّدتان برسید! ٍيسرتان ىطيئنا شيا را ٍيان گّنُ کُ

ٍستید دِست دارد، با این حال چرا سعی نيی کنید خّد را بُ بَترین شکه نشان دٍید؟ بُ این 
 !ترتیب بُ اِ نشان ىی دٍید کُ حضّر اِ ِ تاثیری کُ بر اِ ىی گذارید برایتان ىًَ است



  

، ٍيچنین زنان تيایه زیادی برای ست ازن رابطُ دٍانی یکی از ىراحه ىًَ پیش نّازش ىرد برای 
 .بطُ دٍانی با شریک جنسی دارند ِ دِست دارند ىرد برایشان این تحریک را انجاو دٍدرا

  

بازیگر ٍای زن پّرن فقط ىنتظرن کُ ٍيکارشّن ارضا بشُ ِ ىنی رِ با ِمع تياو ببنعن! اىا در زندگیُ 
 ۸۳%َا ِاقعی این داستان فرق ىیکنُ ِ این کار برای اکثر خانً ٍا کاری چندش آِر ىحسّب ىیشُ. تن

 از خانً ٍا این رِ اىتحان کردن

  

آمت جنسی اکثر ستارٌ ٍای زن پّرنّ تقریبا یُ شکه ِ زیبا ٍستن!! ىسنيا در ِاقعیت اینطّر نیست. 
 .زن ٍا ِاژن ٍای کاىال ىتفاِت با اندازٌ یا فرو یا رنگ ٍای ىختنفی دارن

  

يّن بازیگر ٍای پّرن پّزیشن ٍای عجیب غریب ، ىن فکر ىیکنً این پّزیشن ٍا ىختص ٍ
ٍستش! گاٍی این پّزیشن ٍا انقدر سخت ِ عجیب غریبُ کُ تّ دنیای ِاقعی چُ برای زن ِ چُ 

برای ىرد سخت ِ عذاب آِرٌ. ِ بُ جای آراىش، تنش ِ اضطراب اِنَا رِ افزایش ىیدٌ. ِ باعث 
 .ىیشُ ٍیچ مذتی از رابطشّن نبرن. پس مطفا تقنید کردن رِ بذارید کنار

  

زِجینی کُ ٍنگاو خّاب بیشتر بُ ًٍ نزدیک ٍستند ِ در کنار ًٍ ىیخّابند شادتر بّدٌ ِ رِابط 
 بَتری دارند درست بنعکس زِجینی کُ در جَت ىخامف ًٍ ىی خّابند رِابط سردتری دارند

  

ِقتی درحضّر ٍيسرتان بُ ٍيکاران ِدِستان خّد بُ راحتی درِغ ىی گّیید ىنتظربدبینی ٍيسرتان 
بُ خّد باشید ، این کاربُ ٍيسرتان امقا ىی کند کُ درصّرت نیاز بُ راحتی بُ اًٍِ درِغ ىی  نسبت
 .گّیید

  



تر بّدٌ  برخالف باِر عيّو،ارگاسً کنیتّرال یا تحریک کنیتّریس در زنان برای آنَا ارگاسيی مذت بخش
 .دٍند ژن ترجیح ىیِ درصد بیشتری از زنان ارگاسً کنیتّرال را بُ ارگاسً با دخّل آمت در ِا

  

مب جزِ نقاط تحریک پذیرىشترک در زن ِ ىرد ىی باشد ، در رِابط جنسی خّد از مب برای 
 .ایجادشّق ِتنش ىثبت جنسی استفادٌ کنید

 


