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 مقدمه

 مطرح کردن آن ؟ یا اینکهواقعا وجود دارد G آیا نقطه اشید کهب را در ذهن داشته تاین سواال  است ممکنشما 

وجود دارد، چرا در آنجا واقع شده است؟ چرا جایی واقع  Gموضوعی برای پرفروش کردن مجالت است؟ اگر نقطه 

می شود؟ چه هدف فیزیکی در پس خلقت آن وجود دارد؟ آیا آلت تناسلی مردانه، ن دیدهشده است که به راحتی 

 تحریکهمه اینکه، این نقطه را چطور می توان کشف و  و مهمتر از  این نقطه را در هنگام دخول لمس می کند؟

 کرد؟

ممکن  از این پدیده متعجب شده باشید. یا همچنین شما ممکن است درمورد انزال زنان مطالبی را شنیده  باشید و

به پدیده ای واقعی است؟ اگر انزال اتفاق می افتد، چرا  که آیا انزال زنان داست این سوال در ذهنتان ایجاد شو

 طور معمول دیده نمی شود؟ این پدیده چرا اتفاق می افتد؟

اگر سواالت فوق برای شما نیز پیش آمده است، به شما این مژده را می دهیم که جواب سواالت خود را در این 

شواهد گویای این است که لذت از نقطه کتاب خواهید یافت و به درک بهتری از مسائل جنسی زنان می رسید. 

G می گردد. اما واقعیت تلخ این است که میلیونها  انزال، پدیده ای جدید نبوده و قدمت آن به زمان ارسطو باز و نیز

این کتاب با قاطعیت بیان می دارد که نقطه  میده اند.رهای خود آردر گو ،و انزال Gنفر بدون تجربه لذت نقطه 

G  تحریک قرار گرفته و زن را به حد اعالی لذت و اکستازی می تواند مورد این نقطه و انزال هر دو وجود دارد و

 برساند.
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 ارگاسم معمولی مورد در دردناک حقایق

 جنسی لذت اوج و "انزال کامل" به "تمایل اندک" از دقیقه 3-4توانند در  می مردان از بسیاری که حالی در

و تحریک دارند.  عشقبازی( بیشتر یا) دقیقه15به  نیاز متوسط، طور به زنان جهت تجربه ارگاسم دست پیدا کنند،

ثانیه  8 -19ارگاسم واژینال یا کلیتورال به مدت  ،به طور معمول ،دقیقه ای 15پاداش این عشق بازی و تحریک 

 است.

تجربه  را ارگاسم هیچ نوع هرگز زنان از درصد 12 به نزدیک که داد نشان دقیق مطالعه یک ،1970 دهه اوایل در

 تحریک همراه با) جنسی لذت اوج طول رابطه جنسی به در توانند زنان می درصد 16همچنین صرفا  !نکرده اند

 26 به ندرت می توانند ارگاسم را به واسطه صرف دخول تجربه کنند. تنها درصد 19 و دست یابند (لیتوریسک

تجربه می کردند.  (واژن در مطلوب با احتساب حداقل احساس) منظم صورت به را جنسی لذت درصد زنان اوج

درصد زنان در طول زندگی خود، ارگاسم را تجربه کرده اند و  5/8مطالعات در ایران گویای این است که صرفا 

 درصد( در یک ماه گذشته، ارگاسم را تجربه کرده اند. 8/8درصد ناچیزی از آنها )

آیا ارگاسم آن چیزی "تواند از یک سوال: شدت ارگاسم در افراد مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد، بطوریکه می 

متفاوت باشد. زنان معموال به منظور به اشتراک گذاردن احساسات  "اکستازی شدید"تا  "بود که من تجربه کردم؟

و عواطف خود مبادرت به رابطه جنسی می کنند. این در حالیست که تعداد اندکی از آنها با هدف تجربه ارگاسم 

شوند. مطالعات گویای این است که حدود یک سوم زنان از رابطه آنال )مقعدی( لذت می وارد رابطه جنسی می 

، رابطه درصد زنان 20حدود یک سوم زنان از این نوع رابطه جنسی متنفرند. همچنین حدود  برند، در مقابل،

 آنها سه بار رابطه جنسی در هفته را  ترجیح می دهند.درصد  18و  جنسی را به صورت روزانه

ها  و خواسته ها، ناخواسته انسانها با یکدیگر متفاوت هستنداین یافته ها گویای دو نکته اساسی است. اول اینکه 

که تجربه کرده  و آنهایی. دوم اینکه زنانی هستند که ارگاسم را تجربه نکرده اند و نیازهای جنسی متفاوتی دارند

 طول زمان این است که جای امیدواری وجود دارد. مدت اند، در مجموع، از رابطه خود راضی نیستند. خبر خوب
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 ثانیه طول می کشد، 19 تا 8 که تنها کلیتورال و واژینال ارگاسم خالف متفاوت می باشد. بر G نقطه ارگاسم

 انجامد. به طول بی دقیقه 2ثانیه تا  45می تواند   Gارگاسم نقطه

 

می ارگاسم و سیکل پاسخ جنسی جهت دسترسی رایگان به اطالعات بیشتر در زمینه 

انواع مراجعه کرده و از  www.manebehtar.com تخصصی توانید به وب سایت

 ارزشمند آن لذت ببرید. مقاالت، ویدئوها و فایل های رایگان و
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 Gنقطه 

 Gتاریخچه نقطه 

. "هستیدبدانید کجا اول الزم است که برای اینکه بدانید کجا می روید، "یک ضرب المثل وجود دارد که می گوید: 

به شما کمک می کند که به درک درست  Gنیز مصداق دارد. آگاهی درمورد تاریخچه نقطه  Gاین امر برای نقطه 

 اکستازی دست یابید. Gتر و واضح تری از گام های 

( را بیان داشتند که معموال با Gدر زمان های مختلف، وجود این مکان جنسی )نقطه  در طول تاریخ، محققین

خود روبرو بودند. یکی از این افراد ارسطو است که مشاهده خروج مایع در طول ارگاسم  دوستاناران و تمسخر همک

اشاره کرد که باعث خروج  ی، به پروستات زنان و بقایای غدد1را بیان کرد. در قرن هفدهم، یک پزشک تشریح

مایع و نیز افزایش لذت جنسی در زنان می شود. او بیان داشت که مایع سروزی باعث افزایش تحریک زنان شده 

بر روی این نقطه و  2و مشابه پروستات مردان، در افزایش لذت جنسی تاثیرگذار است. پس از آن، پزشکان دیگری

 منتشر ساختند.انزال زنان کار کردند و نتایج خود را 

در مورد نقطه ای حساس در دیوار قدامی  3در پایان جنگ جهانی دوم، یک متخصص زنان آلمانی به نام گرافنبرگ

واژن مطالبی نوشت. طبق یافته های او، این منطقه حساس در هنگام تحریک، ورم می کند و این ورم در پایان 

ه برخی از زنان از بی اختیاری استرسی ادرار رنج می ، درحالیک1970ارگاسم به اوج خودش می رسد. در دهه 

هدایت کرد. به طور معمول، زنانی که از بی اختیاری  G به کشفی نائل گشتند که آنها را به  نقطه 4بردند، دو محقق

اری رنج می برند دارای عضالت لگن ضعیفی هستند. قدرت این عضالت می تواند به وسیله بیوفیدبک اندازه راد

( تقویت و 5شده و به وسیله آموزش ورزش های کگل )تکنیکی برای افزایش قدرت عضله پوبوکوکسیژئوسگیری 

                                                             
1 Regnier de Graaf 
2 Alexander Skene, George Caldwell, John W. Huffman, Samuel  Berkow 
3 Gräfenburg 
4 John D. Perry and Beverly  Whipple 

5 Pubococcygeus 
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قوی شود. این دو محقق کشف کردند که برخی از این زنان که از بی اختیاری ادار رنج می برند، دارای عضالت 

ر بی اختیاری ادرار می شوند. آنها لگن بسیار قوی هستند، این زنان بیان می کردند که صرفا در زمان نزدیکی دچا

 نامیدند. Gرا کشف کرده و به افتخار دکتر گرافنبرگ آن را نقطه  Gنقطه 

 

 چیست؟ Gمساله مهم درمورد نقطه 

 فکر کنیم یا درمورد آن نگران باشیم؟ Gمن و معشوقه ام دارای زندگی جنسی عالی هستیم. آیا باید به نقطه 

که باعث می شود تمام  را تصور کنید را تجربه یا مشاهده نکرده اید، ارگاسمی Gاگر شما هرگز ارگاسم از نقطه 

منقبض شود و انگشت شما یا هر جسم دیگری که در واژن قرار دارد را به بیرون هل دهد.  شدیدیواژن به طرز 

درجه تحریک و لذت به  .ریزدببه بیرون  رباندارضو شدید  نبال هر انقباضهمچنین تصور کنید که مایع انزال به د

جفتک می اندازند و ارگاسم اصطالحا که زنانی که آرام هستند و کنترل زیادی بر خود دارند،  استاندازه ای 

بلوک از خواب  5شدیدی را تجربه می کنند، بطوریکه فریادهای شدیدی از گلو برمی آورند که همسایه ها تا شعاع 

 !ی شوندبیدار م

که آیا همسر من ارگاسم را تجربه کرد؟ آیا معشوقه من وانمود " دتصور کنید که همیشه این نگرانی را داشته باشی

می توانید شما به جای این تفکرات و حدسیات،  "به ارگاسم شدن می کند؟ آیا واقعا ارگاسم را تجربه کرده است؟

اطمینان حاصل کنید که ارگاسمی با نهایت لذت را تجربه  با توجه به عالئم فیزیکی که در بدن زن اتفاق می افتد

را چشم  بسته آموزشیارائه شده در این ما اصراری نداریم تکنیک  .است G نقطه ارگاسمکرده است. این، شکوه 

یکی از افرادی که این تکنیک را استفاده کرده  بسته بپذیرید، بلکه از شما می خواهیم خودتان آن را امتحان کنید.

 چنین بیان می کند که:
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احساس می کردم همسرم گاهی اوقات به غلط ابراز می کند که ارگاسم را تجربه کرده است. این برای من خسته "

کنیک بسیار کننده بود، چون من هیچ گاه متوجه نمی شدم که آیا او ارگاسم را تجربه کرده یا خیر. از معرفی این ت

 "ممنونم، من دیگر نیازی به حدس زدن درباره اینکه همسرم ارگاسم را تجربه کرده یا نه ندارم.

 

 Gعملکرد نقطه 

درد  کردن متوقف در G نقطه ارزش است، شواهدی دال بر تولید به قادر G نقطه شدیدی که جنسی لذت از فراتر

باال بردن آستانه درد به میزان قابل  زنان باعث در واژن قدامی دیوارهدرواقع، تحریک . زایمان وجود دارد هنگام در

درد، بسیار دردناک تر می بود. بنابراین نقطه  تسکین دهندهتوجه می شود. پروسه زایمان، بدون وجود این منطقه 

G :دارای دو عملکرد است 

 کاهش درد زایمان (1

 افزایش لذت جنسی (2

توصیه می گردد. مثال در هنگام  Gست، تحریک غیرمستقیم نقطه ا "افزایش لذت جنسی"هنگامی که هدف 

شده و لذت  Gنزدیکی معمولی، پنیس )آلت تناسلی مردانه( ورم کرده می تواند تا حدی باعث تحریک نقطه 

است، توصیه به تحریک مستقیم  "ایجاد لذت جنسی"جنسی را در زن افزایش دهد. درمقابل، هنگامی که هدف 

 اکستازی بیان شده است. Gمی گردد که در تکنیک  Gنقطه 
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 انزال زنانه

اکستازی شرح داده شود، الزم است مفهوم انزال به روشنی مورد بررسی قرار گیرد. جامعه  Gقبل از اینکه تکینیک 

ه است. اگر ، همان انزال زنانGمدرن تمایل دارد این اسطوره را در اذهان مردم شکل دهد که افسانه ارگاسم نقطه 

 اتفاق می افتد اما دو پدیده مجزا هستند. این دو پدیده معموال همزمان چه

 

 انزال زنانه چیست؟

طول تحریک جنسی یا ارگاسم ار زن در راتفاق می افتد که مایع )متفاوت از ادرار( از مجرای اد یانزال زنانه زمان

 شود. خارج

 

 مایع انزال از کجا می آید؟

نامیده می شوند.  6، مجاری و اعصاب وجود دارد که غدد اسکناز غدد ادرار و گردن مثانه، شبکه ایاطراف مجرای 

 .منشا مایع انزالی در زنان می باشد  این غدد همتای )عضو مشابه( پروستات در مردان است. غدد اسکن

 

                                                             
6 Skene’s Paraurethral Glands 
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 ترکیبات و خصوصیات مایع انزالی

ندارد و دارای مزه شیرین است. بهرحال، مزه آن می تواند به نگ می باشد. بویی مایع به صورت شفاف یا شیری ر

ترکیب اصلی این مایع گلوکز، فروکتوز، آنتی ژن  واسطه رژیم غذایی و یا در طول سیکل ماهیانه تغییر کند.

 می باشد. )PAP( 8و پروستتاتیک اسید فسفات )PSA( 7پروستات مخصوص

موجود در مایع انزال مردان است. عملکرد اولیه آن، تامین انرژی نکته جالب این است که فروکتوز یکی از عناصر 

درواقع،  حرکت اسپرم است. وجود فروکتوز در مایع انزال زنان می تواند این عملکرد اولیه را با چالش روبرو کند.

ق فروکتوز نیز متقابال، با تزری اوزن به جای اینکه به طور غیرفعال منتظر شناکردن اسپرم به طرف تخمک باشد، 

 رایمی تواند ب Gدرواقع، تحریک نقطه  و تقویت حرکت اسپرم نقش فعالی در فرآیند باروری موفق ایفا می کند.

 زوجینی که با مشکل باروری روبرو هستند کمک کننده باشد.

 

 باعث انزال زنانه می شود؟تحریک چه نقاطی 

 تحریک می شوند؛ G، غدد اسکن را دربرمی گیرد و این غدد در حین تحریک نقطه Gبا توجه به اینکه نقطه 

تنها منبع  Gبه مجرای ادرار ترشح می شود. اما باید توجه داشت که نقطه  انزال مایع، Gدرنتیجه تحریک نقطه 

بهترین حالت  کنند. تحریک برای انزال زنانه نمی باشد. برخی از زنان با تحریک کلیتوریس نیز انزال را تجربه می

در حین آمیزش جنسی، وضعیتی است که زن در باال قرار گرفته و دخول از پشت انجام  Gجهت تحریک نقطه 

 شود. در این حالت، آلت تناسلی مرد به دیواره قدامی واژن ضربه زده و این نقطه را تحریک می کند.

 

                                                             
7 prostate specific antigen 
8 prostatic acid phosphatase 



  
www.manebehtar.com  

12 

 آیا تمام زنان می توانند انزال را تجربه کنند؟

شواهد قاطعی برای پاسخ دهی به این سوال که آیا تمام زنان قابلیت دستیابی به انزال را دارند یا خیر در دست 

نیست. اگر فروکتوز وسیله ای برای تقویت باروری و تولید مثل باشد، این فرضیه بیان می شود که تمامی زنان 

برداشتن غدد رد به غیر از ناهنجاری های مادرزادی، بایست قابلیت انزال را داشته باشند، این حالت در تمام موا

، بیماری یا اختالالت ژنتیکی مصداق دارد. بهر حال، در برخی از مطالعات، محققین خروج مایعی را گزارش اسکن

 نکرده اند.

عا برای قط ذهنیترکیب تکنیک های فیزیکی و "، نویسنده بیان می دارد "9رازهای عشق ورزی فیزیکی"در کتاب 

 شرایط . این واقعیت می تواند علت عدم خروج مایع در ارگاسم زنان در"و ضروری است انزال و ارگاسم زنان الزم

این در حالی است که محققانی که سعی کرده اند آزمایشات  باشد. )محیط بدون صمیمیت و عشق( آزمایشگاه

همچنین این نظریه مطرح  را گزارش کنند.خود را در فضای طبیعی )خانه( انجام دهند، توانسته اند خروج مایع 

 هست که چون زنان معموال در حین رابطه جنسی درازکش هستند، مایع انزالی ممکن است به صورت رتروگرید

و دیگر کشفیات  Gنقطه "ادار کردن، خارج گردد. در کتاب وارد مثانه شده و سپس طی عمل  )بازگشت به عقب(

نویسنده اذعان می کند که برخی از زنان ممکن است انزال رتروگرید را تجربه  "10درمورد مسائل جنسی انسان

انه راه پیدا کند. این د به مجرای ادار به داخل مثوای ورتفاق می افتد که مایع انزالی به جا ی. این امر زمانکنند

ین موارد صرفا مقدار ن دارد، در ایار محتمل است که زن بعد از ارگاسم تمایل به ادار کردبس هنگامی موقعیت

 خارج می شود. رنگ مایع شفاف یا شیری اندکی

                                                             
9 Secrets of Sensual Lovemaking 
10 G Spot and Other Discoveries About Human Sexuality 
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د که ده زیابی قرار میاین فرضیه را مورد ار "12انزال زنانه: افسانه یا واقعیت"، نویسنده 11در همین راستا، کابلو

به همین علت  تمام زنان می توانند ارگاسم داشته باشند اما برخی از آنها ارگاسم رتروگرید را تجربه می کنند و

 ممکن است از انزال ناآگاه باشند، چرا که مایع با ادار مخلوط شده و سپس همراه ادار دفع می شود.

بیان داشتند که خروج مایع را به طور واضح نداشتند یا درصد  48زن انجام شد،  212در مطالعه ای که بر روی 

گزارش کرده اند که قبل از ارگاسم، انزال درصد  5اینکه مطمئن نیستنند که آیا انزال را تجربه کرده اند یا خیر. 

 110 زن از 101جربه کرده اند. انزال را ت Gبیان داشتند که همراه با ارگاسم نقطه درصد  47را تجربه کرده اند و 

نفر باقیمانده قبال  8که انزال را تجربه کرده بودند، بیان داشتند که انزال را برای بار اول تجربه کرده بودند.  زنی

انزال را تجربه کرده بودند، تعدادی نیز گزارش کردند که با تحریک سینه، کلیتوریس و واژن به انزال دست یافته 

 اند.

 انزالی چنین تجربه توانایی آنها از کمی تعداد تنها که نیست دلیل این به نوانبا از بسیاری انزال تجربه عدم دلیل

 عالی، جنسی رابطه و جنسی ساختمان مورد در افراد از بسیاری که باشد این تواند می آن دلیل بلکه دارند، را

 ندارند. کافی اطالعات و درست مطالب

 

 آیا همیشه انزال به دنبال ارگاسم اتفاق می افتد؟

 تائید می کنند انزال می تواند قبل، حین و بعد از ارگاسم اتفاق افتد. مطالعاتخیر. چنانچه 

 

                                                             
11 Cabello 
12 Female Ejaculation,  Myth or Reality 
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 چه میزان مایع به دنبال انزال خارج می شود؟

را گزارش  خروج مقادیر متفاوت مایع مطالعات، میزان مایع خارج شده یک موضوع چالش برانگیز است بطوری که

این مایع را چند قطره تا یک قاشق چایخوری بیان کرده اند که قایل مقایسه با . اغلب محققان میزان کرده اند

ود دارد که دال بر خیس از زنان یا همسرانشان وج یاما در مقابل، گزارشات میزان مایع انزال در مردان می باشد.

 میزان زیا مایع می باشد. کردن تخت و

ورت می گیرد و زوج در حال معاشقه هستند، به نظر می رسد با توجه به اینکه اغلب روابط جنسی در نور اندک ص

تخمین میزان مایع خروجی از طرف زوجین، با اغراق همراه است. اگر یک قاشق چایخوری مایع را بر روی سطحی 

د. اما اگر همین آزمایش را بر اینچ درخواهد آم 5/3شکل دایره ای با ابعاد  به که غیرقابل جذب است بریزید، مایع

اینچ خواهد رسید. بنابراین طبیعی  8وی سطحی که جذب می شود )مثل تخت کتانی( انجام دهید، ابعاد دایره به ر

 زان مایع ریخته شده بر روی تخت، بیشتر از میزان واقعی نمود پیدا کند.یاست م

ادرار ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد.  13از محققین احساس می کنند که بی اختیاری استرسی برخی

گردد. این در حالیست که برخی دیگر از محققین می نزال خارج ، آنها باور دارند میزانی از ادار همراه با مایع ادرواقع

گردد، با این فرضیه موافق نیستند و اعتقاد دارند همانطور که در انزال مردانه، راه ادار بسته و ادراری خارج نمی 

 محتمل است که این قضیه برای زنان نیز مصداق داشته باشد.

 

                                                             
13 Urinary Stress Incontinence 
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می ارگاسم و سیکل پاسخ جنسی جهت دسترسی رایگان به اطالعات بیشتر در زمینه 

انواع مراجعه کرده و از  www.manebehtar.com تخصصی توانید به وب سایت

 ارزشمند آن لذت ببرید. مقاالت، ویدئوها و فایل های رایگان و
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 اکستازی Gتکنیک 

 :وجد شدید با دو پدیده همراه استاین  ای انگلیسی است که به معنی وجد شدید و خلسه می باشد.اکستازی واژه 

گذشته نیست، آینده نیست و صرفا زمان حال  "زمان دیگری وجود ندارد"در این لحظه : 14بی زمانی (1

 وجود دارد. 

، برای یک آن ارددر لحظه ارگاسم، نفس ناپدید می شود. برای یک لحظه، نفسی وجود ند: 15بی نفسی (2

وجود ندارد. در این لحظه، نفس به طور موقت محو می شود؛ شخص از یاد می برد  "من هستم"اثری از 

 برای لحظه ای از بین می رود. "من بودن"که هست یا نیست. احساس 

  

 اکستازی  Gمیزان کارایی تکنیک 

رابطه اخیر خود به کار گرفته اند، به موفقیت دست یافته اند.  3اکستازی را در  Gافرادی که تکنیک درصد  92

برخی از آنها زنانی بوده اند که قبال ارگاسم را تجربه نکرده اند و اولین ارگاسم خود را با این تکنیک کسب کرده 

 اند. 

( را درجه بندی کنند و Gال و نقطه در مطالعه ای از زنان خواسته شد که انواع مختلف ارگاسم )کلیتورال، واژین

: بیشترین میزان لذت( 10: کمترین میزان لذت/ 1) 1-10میزان لذت این سه نوع ارگاسم را با استفاده از مقیاس 

( را به خود اختصاص داد، ارگاسم کلیتورال 10باالترین نمره ) Gنمره دهی کنند. نمره کسب شده در ارگاسم نقطه 

 ( بود.6ه دوم کسب لذت قرار گرفت و  ارگاسم واژینال دارای کمترین نمره )در رتب 8با کسب نمره 

را تحت تاثیر قرار می  "بدن تمام"را به رویدادی تعبیر می کنند که  G نقطه ارگاسم زنان از بسیاری این، بر عالوه

را درگیر می کند. بسیاری از زنان بیان می کنند که  "لگن" کلیتورال و واژینال صرفا ارگاسم که حالی در دهد،

                                                             
14 Timelessness 
15 Egolessness 
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نیز بیان داشتند  زنان از احساس گرمای عمیقی را احساس می کردند که تمام بدن آنها را پوشش می دهد. بسیاری

دو پدیده مجزا هستند.  Gتجربه کرده اند. این در حالیست که انزال و ارگاسم نقطه  Gکه انزال را با ارگاسم نقطه 

 دو اتفاق، معموال همزمان شده و با هم اتفاق می افتد. این

 

 تجارب زنده در غالب سخن

 در این قسمت، تعدادی از تجربیات زنان و زوجینی ارائه شده است که طی مطالعات کیفی استخراج شده اند:

ی محدود به من فکر نمی کردم که ارگاسم واقعی وجود داشته باشه، همیشه تصورم این بوده که ارگاسم واقع"

 )ب.ر( "رمان ها و داشتانهای عاشقانه است.

اوج لذت جنسی )ارگاسم( بود که تاکنون احساس کرده بودم. این  ترین العاده فوق ترین و عمیق تجربه من، این"

احساس شبیه گرمایی بود که از مرکز بدنم شروع شد و به سمت بقیه بدنم جریان پیدا کرد. من عاشق این حس 

 ک()ل. "هستم.

من فکر می کردم که تختم رو با ادرار خیس کردم، به همین دلیل در این زمینه با کسی صحبت نمی کردم. در  "

نهایت فهمیدم که آنچه برای من اتفاق می افتاده انزال یوده است. تجربه این احساس ارزش اش رو داره حتی اگه 

 )ت.ج( "بخوام هر روز مالفه تختم رو هر روز بشویم!

ن دوست داشتم این احساس برای همیشه باقی بمونه اما نمی تونستم حتی یک ثانیه دیگه تحمل کنم. این دو م"

 )م.ج.ج( "حس متناقض به صورت همزمان در من وجود داشت که واقعا عالی بود.

در او می  قبال نمی دونستم که آیا همسرم ارگاسم رو تجربه می کنه یا نه، اما االن عالئم ارگاسم رو به وضوح"

 )ت.پ("بینم. بسیار ممنونم که تکنیکی به من یاد دادید که دیگر نیازی به حدس زدن در این زمینه وجود نداره.
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 : نسخه ای برای اکستازی باالتر16ارگاسم مرکب

می دهد. اگر او هر دو ارگاسم  10نمره  Gو به ارگاسم نقطه  7همسرتان به ارگاسم کلیتورال نمره  که فرض کنید

 لحظه تجربه کند چه اتفاقی می افتد؟ جواب ساده است، او یک ارگاسم مرکب را تجربه خواهد کرد. را در یک

مفهوم ارگاسم مرکب را ارائه کرد. درحالیکه او بر روی مکانیسم ارگاسم و  17ایروینگ سینگر ،1970 دهه اوایل در

واقعیت ارگاسم مرکب را تعریف و ابعاد آن را آشکار  19و پری 18آن کار می کرد، ویپل مسیرهای عصبی مربوط به

ارگاسم به طور همزمان یا در فاصله بسیار اندک اتفاق می افتد. این نوع  چند یا دو مرکب، در ارگاسم ساختند.

یتوریس معشوقه خود ارگاسم از تحریک نقاط مختلف ناشی می شود، به عنوان مثال اگر شما درعین حالی که کل

او را نیز تحریک کنید، او می تواند ارگاسم مرکب )کلیتورال  Gرا یا زبان تحریک می کنید، با انگشت خود، نقطه 

 ( را تجربه کند.Gو نقطه 

( تحریک کلیتوریس و واژن. 2و کلیتوریس  G( تحریک نقطه 1دو منبع معمول برای ارگاسم مرکب وجود دارد: 

ا به ترکیب این دو منطقه محدود کرد. شما می توانید از ترکیب های مختلفی جهت کسب نبایست ذهن خود ر

ارگاسم مرکب استفاده نمائید. اوج لذت جنسی می تواند از تحریک نقاط مختلف به دست آید. برای برخی از زنان، 

غوش گرفتن و تحریک ماساژ سینه بسیار لذت بخش است و به ارگاسم آنها کمک می کند. برای برخی دیگر، در آ

گردن )بدون تحریک سینه( می تواند منجر به ارگاسم شود. برخی دیگر، اوج لذت جنسی در خواب یا تصویر سازی 

 بدون تحریک فیزیکی را گزارش کرده اند.

                                                             
16 “blended” orgasms 

17 Irving Singer 
18 Whipple 
19 Perry 
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زنان ارگاسم را تجربه می کنند که صرفا به واسطه تحریک یک درصد  12صرفا  یز بیان شدهمانطور که قبال ن

ل کلیتوریس اتفاق می افتد. با این اوصاف، واضح است که نه تنها اکثریت زنان ارگاسم مرکب را تجربه نقطه مث

 نمی کنند بلکه صرفا به دنبال راهی برای تجربه یک ارگاسم هستند. 

اگر چه مشاهده همسرتان در حال تجربه ارگاسم مرکب بسیار لذتبخش است اما باید توجه داشت که ابتدا بایست 

رفتن را آموخت تا به دنبال آن بتوان دویدن را یاد گرفت. اگر معشوقه تان هر کدام از ارگاسم ها را به طور  راه

مجزا تجربه نکرده است، پیشنهاد ما این است که ابتدا هر کدام را به طور مجزا تجربه کرده و سپس مبادرت به 

و کلیتوریس و درک هر کدام به طور مجزا  Gنقطه  تجربه ارگاسم مرکب ورزید. مثال بعد از آشنا شدن با ارگاسم

 می توانید در راه کشف دنیای وسیع تر ارگاسم مرکب گام بردارید.

 

 اکستازی Gگام های 

 گام اول: آماده سازی

 جنسی تجربه کند، رابطه اولین را در Gنقطه  از جنسی )ارگاسم( لذت اوج که خانم دارد وجود امکان این چه اگر

انه و جنسی دارند و با یکدیگر مزوجینی که مدت زمان زیادی است که با یکدیگر رابطه صمی این روش در  اما

راحت هستند به میزان بیشتری اثرگذار است؛ چرا که این رابطه صمیمانه، تضمین کننده کیفیت عاطفی رابطه 

نیاز دارند که نسبت  امل در رابطه جنسیدرگیری کبرای درواقع، بسیاری از زنان است که بسیار بااهمیت می باشد. 

 به شریک جنسی خود احساس امنیت و عشق داشته باشند.

به او  Gهدیه شگفت انگیز به همسر خود هستید درمورد ارگاسم نقطه  ما این است که اگر به دنبال یکتوصیه 

ممکن است انتظاری را در او ، "را تست کنید یجدید چیز" قصد داریدبگویید که  او به شما چیزی نگوئید. اگر

معکوس عمل کرده و  به طور ، این انتظارهنگامی که شما در حال عشق ورزی هستید و باعث شود ایجاد کنید

جزئیات را  (خانممعشوقه شما )ضروری است بدون اینکه . بنابراین، نتیجه ای که قابل انتظار است اتفاق نیفتد
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خواهد داشت. ندر این صورت، او احساس نگرانی و اضطراب  اقدام کنید. Gبداند، جهت رساندن او به ارگاسم نقطه 

 هنگامی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که خانم بسیار آرام و ریالکس باشد. ،درواقع، این روش

دادن این هدیه فرصتی را برای  ،صحبت کنید تان ناگفته و پنهان برنامه مورد در خود همعشوق اینکه به جای به

دارید او را به یک شام یا  شینید و به او بگوئید که دوستنخود ب معشوقه )همسر(کنید. کنار  فراهمبه او  احساس

درمورد گذراندن یک عصر سپس یک عصر پر از شور و عشق را خارج از خانه رقم بزنید. یک فیلم دعوت کنید. 

یا تصور غلط درمورد پیشنهاد شما نخواهد در این صورت او احساس منفی خود صحبت کنید،  معشوقبا  عاشقانه

تان شما را به خاطر داشتن روحیه رمانتیک  ه( معشوق1این امر دو فایده برای شما به دنبال خواهد داشت: داشت. 

اگر مدت زمان زیادی است تان را برای عشق ورزی آماده خواهد کرد. ه ( معشوق2و عاشقانه تحسین خواهد کرد، 

عشق ورزی به مدل های قبلی شما را در ذهن خود مرور  زیاد، او احتمال صمیمانه هستید، بهبا هم در رابطه که 

 .خواهد کرد

خودتان را شبیه یک داماد درآورده اید، چرا که اغلب این  ،در کنار این آمادگی، مطمئن شوید که قبل از مالقات

را بپوشید و بهترین احساس و ظاهر  ودخمی شود. لباس مورد عالقه  یک ها باعث تحریک واژن معشوقه شماتکن

 معشوقتان بدن نرم بافت به که باشد صاف و تمیز کوتاه، هایتان ناخن که شوید مطمئن همچنین، را داشته باشید.

 .نرساند آسیب

می توانید به وب  "عشق و مسائل جنسی" ایل ویدئوییفجهت دسترسی رایگان به 

 .کنیدمراجعه  www.manebehtar.com تخصصی سایت
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 پیش نوازی )عشق بازی(شروع گام دوم: 

 گل شاید به او صحبت کنید، آنچه در آن روزها اتفاق افتاده، و خاطرات خوش گذشته مورد با او در ،مشا از پس

 هدیه داده اید یا اینکه یک رقص آرام در اتاق نشیمن داشته اید. کار خود را با به اتاق خواب کشاندن او ادامه دهید.

حتما به او خاطرنشان کنید که چقدر زیباست و از بودن با او لذت می برید. با او بسیار صمیمانه رفتار کنید. با او 

، عشق بازی قبل از رابطه جنسی بسیار عاطفی و صحبت کنید. به یاد داشته باشید که برای بسیاری از زنان

 اطفی خود کنید.زمان زیادی را صرف تقویت پیوند ع بنابراین، احساسی است.

 

 ازی بیشترگام سوم: عشق ب

، هر دوی شما یکدیگر را برهنه خواهید کرد، انگار که لباس های شما مالئم نوازش یا بوسه چند با زیاد، احتمال به

 ه تخت خواب تنها استخر آب دنیاست!یکدیگر را داخل تختخواب می اندازید، انگار ک !زده می شودبه یکباره آتش 

هم اکنون زمان آن است که کنترل امور را به دست بگیرید. اگر معشوقه خود را به خوبی آماده کرده باشید، او به 

بگیرید  کنترل را با این جمله به دسته روش نوین می باشد. ، خیس شده و آماده عشق بازی شما باحتمال زیاد

شما می  شق بازی آرام با او دارید؛ اینکهکنید. به او خاطرنشان کنید که شما قصد ع که می خواهید او را آرام

. از او بخواهید که به پشت دراز بکشد و بگذرانیدبخش، دل انگیز و عاشقانه را در کنار یکدیگر خواهید زمانی لذت

جذابیت دارد و همانی است اگر چشمان، پاهای کشیده یا لبهای شهوانی او برایتان  احساس راحتی داشته باشد.

گفتن این کلمات ستایشگر،  است. رابطه هر در کلیدی عنصر یک ،که شما دوست دارید، حتما به او بگوئید. ستایش

هیچ هزینه ای ندارد اما می تواند بسیار ارزشمند باشد. این ستایش کمک می کند زن یک تصویر سالم، 

 هستید، خود زندگی شریک عاشق شما اگرنی داشته باشد. خودارزشمندی، حس احترام، مطلوب و دوست داشت

نه صرفا به خاطر زیبایی فیزیکی بلکه به خاطر قابلیت های عاطفی،  ؛و بگوئید که دوستش دارید کنید ستایش را او

 حس یک قویتت حال در شما کار، این انجام با مهارت ها یا هر آن چیزی که واقعا برای شما تحسین برانگیز است.

او را ببوسید. برلب، گلو، گوش، پلک )همه  .نگاه می دارد تحریک را در حالت او . این کار،هستید صمیمیت عمیق
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 که زمانی این امر صادق است که زنان از بسیاری مورد در نقاطی که برای زنان تحریک کننده است( بوسه بزنید.

، را به سمت شانه و گردن او پیش می برید صورت، لب، پلک و گوش او هستید یا لب خود بوسیدنمشغول  شما

را به سمت سینه خود فشار می دهد و کمر  می شوید که به سمت باال می آید یا صورت شما متوجه احتماال شما

  خود را قوس می دهد.

اگر او متمایل به جلو است، او ممکن است با دست خود، شما را به سمت سینه خود هدایت کند یا اینکه به شما 

به مفت  را "ارگاسم میلیون دالری"باشید که بگوید که رابطه را به سمت رابطه واژینال سوق دهید، اما مراقب 

 و عاطفی خود را به سینه یا باالتر متمرکز کنید.نفروشید. یک نکته مهم و اساسی این است که تمام توجه فیزیکی 

 

 کردن طنازیگام چهارم: 

صبر و خودکنترلی  در این بخش. تحریک شده و آماده هستیدبسیار در تختخواب برهنه،  شما احتماال تا اینجا

. اگر از در بوسه زدن به او زیاده روی کنید ؛ به زمان کوتاه قانع نشده و تسلیم نشوید!استنقش به سزایی دارای 

اگر او از تحریک سینه لذت می برد، سینه اش را  مام معنی این کار را انجام دهید.بوسیدن شما لذت می برد، به ت

در این قسمت، تمام تمرکز شما باید بر سینه و قسمت باالتر  نوازش کنید یا گهگاه با خشونت اندک، آن را بمکید.

افزایش  ،هدف این مرحله باشد؛ این نکته در فرآیند انگیختگی و تحریک معشوقه تان بسیار حیاتی است.از سینه 

عقب و جلو  باالی شکم معشوقه خود در این قسمت، دست خود را در سطح جریان خون در ناحیه لگن می باشد.

ببرید و به آرامی به سمت شکم او بروید. این کار را باید طوری انجام دهید که او فکر نکند که شما قصد دارید 

. این حرکت را به آرامی انجام دهید و دست خود را به قسمت باالی دست خود را به سمت ناحیه تناسلی او ببرید

دست خود را پائین تر از  هرگز و هرگزبه طور قطع،  ببرید. ()قسمت باالیی قدامی استخوان لگن خط موهای آنه

ت نبرید، حتی اگر او تالش کند دست شما را به آن سمت هدایت کند یا اینکه بیان دارد که تمایل به مساین ق

 دخول دارد و شما را به سمت خودش فشار دهد!
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لمس نکنید این است که این کار باعث شکسته  سطوح پائین تر از آنه را ل اینکه از شما خواسته می شود کهدلی

 از زنان ممکن است هنگامی که هیجان جنسیبرخی  که شما مشغول ساختن آن هستید.می شود شدن پیوندی 

آنها زود به واژن منتقل می شود، از نظر عاطفی خاموش شوند. هنگامی که چنین اتفاقی می افتد به این معنی 

می تواند  اتفاق گ که برای انجام رابطه جنسی ضروری است از بین می رود. ایناست که فرآیند پیوند و باندین

 .خوانده می شود "20واژن نشانه گیر"و با عنوان  یک کلید برق باشدخاموش یا روشن کردن تلنگری به سرعت 

ت همچنان به نوازش سینه ها، بوسیدن، خوردن گردن و هر آنچه که نشاندهنده تمایل و دوست داشتن شماس

 بر دال عالئمی شما به ناخودآگاه طور به او و می شود شما بین عاطفی پیوند افزایش این کار باعث ادامه دهید.

به خاطر داشته باشید شما در تالش هستید که ارگاسمی را به او هدیه  .دهد می نشان عاطفی پیوند گرفتن قدرت

خود را به سمت شما کنید که تاکنون تجربه نکرده است. به منظور رسیدن به این نوع ارگاسم، او به آرامی لگن 

انه و گرم، شما باید بسیار محترم هنگام،در این  دخول داشته باشد، بهمی دهد و شاید در این مرحله تمایل  حرکت

، شما بعدقبل از رفتن به مرحله  درخواست مستقیم یا غیرمستقیم او را با بوسه بر گردن و سر و سینه پاسخ دهید.

اولین عالمت بسیار  خوانده می شود. "21پیش رو"دو عالمت را در معشوقه خود مالحظه می کنید که عالمت 

که او سر خود را به صورت شدید به سینه خود می فشارد،  هنگامی ادامه دهید مهمتر است. شما باید تحریک را تا

با شدت تنفس می کند و شما را چنان چنگ می زند که گویی می خواهد عمل دخول را انجام دهد و آلت شما 

 لگنهنگامی که شما از این عالمت آگاه شدید، منتظر عالمت دوم باشید. عالمت دوم حرکت  را وارد خود کند.

اگر او این فشار را وارد  لگن خود را به سمت باال فشار می دهد؛ ، هیچگاه دروغ نمی گوید! اوحرکت لگناوست. 

نمی کند یا لگن خود را قوس داده و می چرخاند، او هنوز آماده نیست. بنابراین، تا زمانی که حرکت لگن به سمت 

هید....... می توانید دست خود را بر روی خود ادامه د هباال را مشاهده نکرده اید، همچنان به تحریک با تنه معشوق

 موهای پوبیس مالش دهید. در مدت کوتاهی بعد از عالمت اول، عالمت دوم نیز ظاهر خواهد شد.

                                                             
20 vagina marksman 
21 Go ahead 
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 "پیش رو"گام پنجم: عالمت 

و کشیدن شدن سر روی سینه( را  لگنحرکت رو به باال  از هایی )نشانه "پیش رو" دو عالمت شما که تا هنگامی

همچنان بر باالتنه )سر، گردن و سینه( تمرکز کرده و به تحریک آن ناحیه ادامه دهید. این بدان معنی  ندیده اید

است که شما همچنان با او هستید. در این هنگام، دست خود را به سمت رانهای او برده و قسمت داخلی و خارجی 

نشانه " زنگمعشوقه خود را لمس نکنید چرا که به هیچ عنوان، واژن  ز یادآور می شویم کهران او را ماساژ دهید. با

 تمایل دارید، دست خود را به باسن معشوقه خود رسانده و با روش فشار درصورتی که فعال خواهد شد. "واژنگیر 

ماساژ دهید. این عمل باعث کشش لب های فرج و باز شدن آنها شده و زن را جهت دخول  مالیم، باسن او را

جنسی نین، این ماساژ باعث افزایش جریان خون لگن، افزایش تحریک و اوج حساسیت گستاخ تر می کند. همچ

مثلث سحر "تشکیل  می شود. انگشتان خود را در ران او باال و پائین ببرید، این کار به طور تحریک آمیزی باعث

 کوشا باشید.، یت پیوند عاطفی که ایجاد کرده ایددر این مرحله نیز باید در جهت تقو می شود. "و جادو

  

 معلق بودن گام ششم:

در این هنگام، معشوقه شما باید لگن خود را با گستاخی جنسی به سمت باال فشار داده و شما را ترغیب کند که 

خودش را آلت واژن او را لمس کنید. اگر او دارای رفتار جسورانه در رابطه جنسی باشد، ممکن است سعی کند 

را ندهید. ماساژ داده یا شما را ترغیب کند که این کار را برای او انجام دهید. درهرصورت، به او اجازه چنین کاری 

خاطرنشان کنید که قصد دارید با صرف زمان بیشتر برای لمس و نوازش او، لذت بیشتری اگر ضروری است، به او 

اساژ دهد، او را ترغیب کنید که سینه های خود را ماساژ دهد. به به او بدهید. اگر او اصرار دارد که خودش را م

 عالوه، می توانید او را ترغیب کنید که  به سادگی به پشت دراز بکشد و لذت ببرد.

ش کنید. را نواز )آنه( ی این است که شما دست خود را باالی قسمت زنانگی او برده و موهای ناحیه پوبیسقدم بعد

، این حرکت شما، او را واقعا دیوانه خواهد کرد. او دست شما و گرمای دست شما را شده باشد اگر او واقعا تحریک
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احساس می کند. در این لحظه او باید لگن خود را به سمت دست شما حرکت دهد. منتظر این واکنش باشید و 

 اال حرکت دهید. ه سمت بدست خود را جهت جلوگیری از تماس، بهنگامی که این واکنش را مشاهده کردید، 

و به این ترتیب  شما ممکن است موهای پوبیس او را کشش اندکی بدهید درحالتی که او در حالت معلق قرار دارد،

دقیقه معشوقه خود را در این حالت نگه  2-3. نکته اساسی این است که شما نباید بیش از او را حریص تر کنید

دست شما به اندازه کافی در ناحیه پوبیس معشوقه تان به صورت شناور قرار  اما اطمینان حاصل کنید کهدارید. 

 در او ظاهر شود. )هرچند ممکن است یک ناله یا شکایت باشد( دارد تا اینکه برخی نشانه های تصدیق

از  "معلق نگه داشتن"تمایلی به بیان تمایالت جنسی خود و صحبت در این زمینه ندارند. فرآیند  زنان از بسیاری

 کمک می کند ، بلکهبرانگیختگی معشوقه شما را افزایش می دهد نه تنها دو نظر دارای اهمیت است؛ این فرآیند

بر چالش هایی که مانع بیان جنسی او می شد غلبه کند. ابن امر باید کامال واضح باشد که شما به صورت  او

منطقی ارائه  امر به او یک توجیه ناو هستید. ایمنتظر یک عکس العمل از  بوده وهدفمند در حال طنازی با او 

نفس خود، واکنش نشان دهد. درواقع، شما او را مجبور به نشان دادن  عزتمی دهد که او بدون به خطر انداختن 

که آنها واکنش نشان  یاز زنان، هنگام یر ا مطرح کند. بسیار یاز جنسی خودعکس العمل کرده اید که خواسته و ن

خواسته های خود را بیان می کنند، دفعات بعد، بسیار راحت تر آن را نشان داده و عکس العمل نشان می دهند و 

 می دهند.

 را واژن های دیواره تمام انگشتانتان با کردید، دریافت را ملیعال عکس و یدداشت نگهاو را معلق  شما اینکه از بعد

 باید می شود؛ این حرکت معشوقه شما طنازی افزایش باعث کار این. دهید انجام آرامی به را کار این. دیکن لمس

 به ،آرام لمسبعد از  و دهید ادامه مدتی تا را روال این .دبگیر آتشحساسیت جنسی او  و تحریک طوری باشد که

 تشکیل عضله تعدادی از واژن ورودی های دیواره که یابند درمی افراد از تعدادی. دهید الگو تغییر مالیم ماساژ

 .کنید ریالکس و آرام با ماساژ را عضالت نو ای کنید صرف زمان اندکی بنابراین شده،
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 به را خود انگشتان. کنید ردیابی خود انگشتان با را او واژن دادید، ماساژ مدتی برای را عضالت این اینکه از بعد

 معموال که هستند جنسی پذیر تحریک و حساس بسیار هایی مکان لبیا. کنید باز را لبیا و بکشید قبع به آرامی

. کنید ناحیه این صرف را اندکی زمان که است مطلوب بنابراین،. شود می واقع غفلت مورد بازی عشق پروسه در

 بودن باز حس. دهید گسترش تناسلی آلت روی بر باز صورت به را آن های لبه و کرده پهن خود انگشتان با را لبیا

 .باشد می واژن آوردن اشتیاق به برای محرکی اغلب ،واژن

 کلیتوریس که چرا نمانید آن روی بر خیلی اما دکنی تحریک آرامی به نیز را کلیتوریس توانید می داشتید دوست اگر

 بایست ،درا دار زن اولیه تحریکنقش  کلیتوریس که کنید می فکر اگر. کند تداخل جی قطهن از ارگاسم با تواند می

 تحریک یا کننده تسریع بعنوان کلیتوریس و اصلی محرک عنوان به جی نقطه ،اینجا در .کنید سازیزبا را فکرتان

 .است ثانویه

 داری معنی طور به مدت نظر از هم و شدت نظر از هم جی نقطه از ارگاسم  که اند کرده گزارش کرات به زنان

. است آینده اکتشافات نیازمند و است قاعده این از استثنا یک ترکیبی ارگاسماست.  کلیتورال ارگاسم از شدیدتر

 نیاز قوی کمکی نیروی یک به اینکه مگر ؛کنیم می اجتناب کلیتورال ارگاسم از ما خاص، شب این امشب، برای اما

 کسانی. باشند مشابه خارجی و داخلی متقابل نقاط دارای است ممکن جی نقطه و کلیتوریس جهاتی، از .کنیم پیدا

 آنهاست، اولیه محرک آنها کلیتوریس که اند بوده تصور این بر عمر تمام و اند نشده تحریک جی نقطه از تاکنون که

 نتیجه بی را جی نقطه از ارگاسم جهت تالش و برسانند ارگاسم به کلیتوریس راه از را خود کنند سعی است ممکن

 .بگذارند

 تحریک که ای ازهدان به را کلیتوریس. دارید نگه دور اش کلیتوریس از امشب را تان معشوقه که کنیم می توصیه ما

 و سر با را خود تماس که باشید داشته ذهن در را این همیشه .کنید رها را آن بعد و کنید لمس دهد افزایش را

 .برگردید او های لب به مکرر طور به ....ندهید دست از تان معشوقه سینه
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 جی نقطه مکان یابی: هفتم گام

 دهد، حرکت را اش لگن ،کند ناله آرام صورت به حداقل باید او. است آماده او که ندارد وجود شکی مرحله، این در

 انگشت باالخره شما که هنگامی. دهید انجام اقدامی او روی بر سریعتر که بخواهد شما از و دهد قوس را پشتش

 قرار آزمایش درمو توان آخرین تا شما خودکنترلی و صبوری کنید، می گرم و نرم و مرطوب واژن وارد را خودتان

 .اید رسیده Gارگاسم از نقطه  به تقریبا شما....... نشوید تسلیم اما !گیرد می

. شود خیس انگشتتان دهید اجازه و شوید وارد سطحی صورت به و کرده او واژن درون را خود انگشت آرامی به 

 تر عمیق کمی بار هر دهید، می انجام را کار این شما که هنگامی. کنید وارد دوباره و کشیده بیرون طرف به را آن

 تان ناخن که کنید دقت مراحل این تمام در. کنید وارد واژن قدامی دیواره بر کمی فشار .شوید داخل قبل بار از

 .دنکن کشش دچار را واژن حساس و ظریف دیواره

 جائی تا را خود انگشت که شوند می مرتکب را اشتباه این ها معشوقه از بسیاری کنید می لمس را زنی که هنگامی

 و دانند نمی افراد این دهند؛ می تکان زن واژن درون را خود دست آن از بعد و کنند می داخل دارد امکان که

 قرار واژن ابتدای متری سانتی نیم و دو قسمت در واژن، حساس اعصاب اغلب و جی نقطه که اند نکرده درک

 این اید، آورده دست به چیزی چه که نیست ممه این" گوید می که دارد وجود مثلیلا ضرب رو، این از .اند گرفته

 نیم و دو این شما هدف. نشوید مرتکب را اشتباه این شما پس. "دکنی می استفاده چگونه آنز ا که است مهم

 به می دهد اجازه خروج به دست تان این ورود و است. به عالوه، آن اعصاب تحریک برای واژن خارجی ی مترسانت

 !کند مالقات را ها قسمت آن و کرده نفوذ بیشتری عمق در بتواند و شود (لیز) لووبریکانت کافی اندازه

)ماده  لوبریکاسیون یک از شما است بهتر ،(نیست کافی ترشحات دارای) نشده لوبریکه خوبی به معشوقه تان اگر

. است نشده تحریک او که نیست معنی این به است خشک او اگردقت کنید که . کنید استفاده مناسب لیز کننده(
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 واژن خیسی. گذارد تاثیر واژن لوبریکاسیون روی بر تواند می قاعدگی سیکل و داروها ها، هورمون غذایی، رژیم

 .باشد نمی شدن تحریک برای خوبی نشانه

 در استراتژیک مرحله کار، این .کنید لمس را باالیی دیواره و کرده او واژن وارد  را خود اشاره انگشت درنهایت،

 او سینه و (سینه سرنیپل ) مکیدن و تحریک او، بوسیدن حال در که همچنان. باشد می G نقطه یابی مکان

 لاشکا .کند می لمس را چیزی چه و شود می روبرو چیزی چه با شما انگشت که کنید تمرکز نکته این بر هستید،

 .کند می کمک جی نقطه یابی مکان شما در به زیر

 (دهان سقف به شبیه چیزی) بافتی منطقه یک واژن، در دیواره قدامی اینچ نیم و یک تا یک حدود زنان، اغلب در

انگشت خود را در حالی که کف دست تان رو به  .دارد قرار یج نقطه منطقه، این باالی درست. کنید می لمس را

باالست، وارد واژن کنید. وقتی دو بند انگشت یا کمتر وارد شد، با نوک انگشت خود، دیواره قدامی واژن را تحریک 

 می صاف منطقه یک به کنید رد را جی نقطه شما اگر. است شده مخفی دره به شبیه جائی در جی نقطه کنید.

 تحریک مکان که شود می خم( رحم دهانه) سرویکس سمت به سپس .باشد می صاف اینچ 1-2 برای که رسید

 خود انگشت و برگردید دره پائین به کردید، رد را جی نقطه شما اگر .لمس می شود یسختبه  البته و بوده پذیر

 .دهید حرکت بافت لبه و (فرورفته محل) دره بین را
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 نقطه زمانها، دیگر در. شود می لمس کوچک سرسینه یا کوچک لوبیای به شبیه زیچی جی نقطه موارد، غالب در

 و کوچک جی نقطه دارای زنان از برخی ،(نیپل) سرسینه شبیه درست. ندارد شدن لمس قابلیت وجه هیچ به جی

 دارند. کوچکتری جی نقطه هستند، )دوران یائسگی( منوپز در که یزنان. هستند بزرگتر جی نقطه دارای برخی
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 ،(باشد باید کجا که دریافتید تقریبی طور به نکردید، لمس اگر یا) کجاست جی نقطه کردید درک که هنگامی

 مرحله این در که فشاری کنید. ثانیه یک در لمس یک با سرعت دورانی صورت به مالیم لمس و مالش به شروع

 یک توانید می .بنویسید را نامتان گرفته، مه ینهآ روی بر خواهید می که انگار باشد ای اندازه به باید کنید می وارد

 با و کنید می راحتی احساس میزان چه شما که است این به بسته انگشتان تعداد. کنید وارد را خود انگشت دو یا

 .باشد داشته هماهنگی تانهمسر واژن سایز

 

 جی نقطه تحریک: گام هشتم

 افتد؟ نمی اتفاق چیزی چرا پس ......جی نقطه تحریک به رسیدید، اینجا به باالخره شما خوب،

 اتفاق فوری و خاص العمل عکس اینکه از نکنید تعجب کنید، می لمس را جی نقطه بار یناول برای که هنگامی

 .دهید مالش و کرده تحریک را بافت پشتی لبه و گود منطقه باالی بین نطقهم صرفا هنگام، این در .افتد نمی

 یا "بمان همانجا دقیقا"  ،"داره خوبی خیلی احساس": داشت خواهند قبیل این از هایینجوا زنان موارد، اغلب در

 نوک شبیه جی نقطه. نشوید عصبی بینید، نمی پاسخی هیچ شما اگر اما. "دهد می متفاوتی خیلی احساس ،این"

. است اندکی حساسیت دارای صرفا و هست صاف سینه نوک کنید، می لمس را سینه نوک که ابتدا. است سینه

 و شده پذیر تحریک و هتبرجس،کرده پیدا نعوظ سینه نوک کند، می پیدا تجمع ناحیه آن در نخو که هنگامی اما

 که هنگامی کند می عمل سینه نوک مثل هم جی نقطه. یابد می افزایش توجهی قابل میزان به آن حساسیت

 دانه و متخلخل که کرد خواهید احساس مرور به شما .کند می کردن ورم به شروع کنید، می آن تحریک به شروع

 . است همراه ناحیه این جهتو قابل پذیری حساسیت با پروسه این .شود می دانه

 است دالیلی از یکی این. کنند می ناراحتی احساس زنان اغلب شود، داده اژماس قبلی تحریک بدون جی نقطه اگر

 تمام کردن طی به ای عالقه که کاران تازه. شوند می روبرو شکست با تماس اولین در جی نقطه یافتن در افراد که

 حتی. دهد شدیدی و خاص هیجان و لذت زن به که هستند ای نقطه دنبال به اغلب ندارند، کامل طور به مسیر
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 افتاده اتفاق قبل از تحریکی هیچ اینکه بدون) بیفتند جی نقطه روی بر کورکورانه طور به جستجوگران این اگر

 ها گام تمام که کنید سعی شما اگر .کند می منع تحریک از را آنها و کرده خفیفی ناراحتی احساس خانم ،(باشد

 نقطه آن به شما که هنگامی تا ندارد امکان جی نقطه روید، پیش شده بیان مراحل و تکنیک طبق و کرده طی را

 از "رو پیش" عالمت دنبال به و کرده دنبال را مراحل همیشه. باشد نشده تحریک مناسب اندازه به رسید، می

 .کنید سپری دیگری از پس یکی را مراحل و ها گام ترتیب این به و باشید خود شریک طرف

 کرده رعایت را فرآیند این اصول شما که هنگامی تا .است نکته ترین کلیدی و ترین اصلی، اصول رعایتدر اینجا 

 از شود می پدیدار که موجی هر .سازید می را( خلسه) اکستازی های موج آرامی به روید، پیش شده ذکر نظم با و

 تا شوند می تر سریع و سریع و شده تبدیل آبشاری به ها موج این و ،است شدیدتر قبلی موج به نسبت شدت نظر

 موج کند، می شدن محو به شروع موج یک وقتی درواقع، بود، شده آغاز ابتدا از که رسند می ای نقطه به اینکه

 .است گیری شکل حال در بعدی

 محکم و سریعتر را ناحیه که رود می سمت این به او تمایل کند تحریک را خود جی نقطه که کند سعی زنی اگر

 دهد شدت را امواج است تالش در زن درواقع،. دنکن پیدا بیشتری شدت و قدرت امواج این اینکه تا کند لمس تر

 به را جی نقطه او که اینجاست مشکل. کند می تحریک زیاد میزان به را خود کار این با او برسد، اکستازی به و

 این از دانستن این نکته. کند ی میپیشگیر ارگاسم به رسیدن از ،کار نای با و کرده تحریک افراطی و زیاد میزان

بیان  را تر محکم و تر سریع تحریک بر دال را خود درخواست شما معشوقه موقع چه کنید دقت که است مهم نظر

 .کنید عمل اصول طبق و آرام. نشوید.......... تسلیم .می کند

ادامه  ثانیه یک در لشما یک صورت به بیشتر یا دقیقه 10 مدت به او جی نقطه تحریک به شما اگر دیگر، طرف از

 آن متفاوت ای شیوه با و دهید تغییر را خود تماس و تحریک نوع است ربهت یاورد،ن باال را خود لگن او و دهید

 تماس زنان، برخی از برای. دارند نیاز تر محکم و تر عمیق تماس و تحریک به زنان از برخی. کنید لمس را ناحیه

 را انگشت یک با تحریک زنان از برخی. است انگشت دورانی حرکت از موثرتر انگشت نپائی به باال یا لبه به لبه
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 برخی برای .دانند می بخش رضایت را انگشت بیشتر تعداد یا دو دیگر برخی که حالیست در این دهند، می ترجیح

 چند یا یک توانید می شما. است کننده تحریک و بخش لذت سریع حرکت از بیشتر انگشت آرام حرکت زنان از

 شما که است جائی اینجا درواقع، .کنید انتخاب خود تحریک الگوی تغییر برای را باال در شده ذکر عوامل از تا

 رضایت و کننده تحریک واندت می الگو و روش کدام که کنید می امتحان و کنید می قضاوت کنید، می تمرین

 .کنید تست را ثانیه در مالش یک و سبک حلقوی، الکوی ساکن به ابتدا کنیم می پیشنهاد ما .باشد تر بخش

 به شما معشوقه که یهنگام. تاس داشته را اثربخشی میزان بیشترین ،تحریک الگوی این که داده نشان تحقیقات

 به ارگاسم موارد، باغل در شود،ن پرداخته او خواسته به و است شدیدتر و سریعتر حرکت خواهان شدید صورت

 می جریان به دوباره پروسه کند، پیدا ادامه سبک و  آرام تماس  که هنگامی .رود می بین از کند، رشد اینکه جای

 .رسید خواهد موفقیت به و افتد

)بی توجه به خواست  شود می ناپذیر اجتناب جی نقطه از ارگاسم که دارد وجود ای نقطه که است این خوب خبر

 را این شما به تان معشوقه جی، نقطه از ارگاسم تجربه اولین از بعد. به طور خودبخود اتفاق می افتد( ، ارگاسمفرد

 زنجیره و سرعت به و هستند شدن ساخته حال در لذت امواج که ای نقطه از که کند می بیان و دهد می انتقال

 .می شود و به صورت خودبخود اتفاق می افتد ناپذیر اجتناب تقریبا ارگاسم روند، می پیش وار

 افتادن اتفاق حال درکه  کلیتورال یا واژینال ارگاسم از دنتوان می بخواهد خودشان اگر که ایم کرده سوال زنان از ما

 این آیا که کنیم سوال زنان همان از اگر اما ،"توانیم می مطمئنا بله،": دادند جواب آنها ؟، جلوگیری کنندهستند

 رسم می ای نقطه به من جی نقطه ارگاسم در": دهند می پاسخ دارد، مصداق نیز جی نقطه از ارگاسم برای حالت

 ".بخواهم را این اگر حتی کنم متوقف را ارگاسم توانم نمی که

 است سخت بسار است، زدن فریاد حال در او و هستید خود معشوقه شدید تازیساک انتظار در شما که هنگامی

 شریک افراد، از سیاریب. کنید جی نقطه تماس به شروعبا اشتیاق شدید  و کنید کنترل را خود هیجان شما که

 اولین بار برای که زنانی خصوص به -کند می می تجربه را شدید خلسه و اکستازی چنین بینند میکه  را خود
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 کنترل را خود بتوانید شما اگر هرحال، در. شوند می ارگاسم نیز خود آنها -کنند می تجربه را اکستازی چنین

 برای تفسیراین . برسد سرانجام به و کرده رشد تواند می او ارگاسم دهید، ادامه را جی نقطه تحریک و کنید

عالوه  .دارند نگه بیشتر یا دقیقه 20 تا را ارگاسم توانند می که کنند می بیان زوجین از ی بسیار که است هنگامی

 دلیل این به صرفا و اند داشته نگه دقیقه 40 مدت به را ارگاسم ،زوج یک اینکه بر دال دارد وجود یگزارشبر این، 

 .است نداشته را دادن ادامه توان او جنسی شریک که اند نداده ادامه

 

 است! شدن نزدیک حال در ارگاسم عالی: نهم گام

 چیزی که دارد آگاهی امر این از کامال او زیاد احتمال به است، نکرده ذکر هنوز را این نکته شما شریک اگر حتی

 و دلهره احساس حدی تا است ممکن حتی او .است افتادن اتفاق حال در کلیتورال و واژینال ارگاسم از متفاوت

 آنجا شما که دهید اطمینان او به .دهید ادامه G نقطه تحریک به شما. باشد داشته اتفاق این خاطر به نگرانی

 خاطرنشان او به. دارید دوست را او چقدر که کنید آوری یاد او به. کنید می حمایت را او و دهستی او با هستید،

 خشنود و راضی کنید می صرف زمان و هستید تالش در او رساندن اوج به برای اینکه از و زیباست چقدر که کنید

 می باعث بلکه دهد، می امنیت احساس او به عاطفی نظر از تنها نه کار این. برید می لذت کار این از و هستید

 باشد داشته آرامش احساس فرد کند می مکک همچنین کار این. برسد ارگاسم یا جنسی لذت اوج به زودتر شود

 مورد در او اگر. باشد نداشته گناه احساس کنید، می او رساندن ارگاسم به صرف را زیادی زمان شما اینکه از و

 به شما  که دهید اطمینان او به کند، می گناه احساس کنید، می صرف او رساندن ارگاسم به برای شما که زمانی

 .اوست به متعلق شبام اما. دهید انجام او حق در را لطف این دیگر زمانی در داد خواهید اجازه او

 که کنیم می یادآوری باز پس. دانند می کافی بار اولین برای را جی نقطه تحریک دقیقه 20 مدت افراد اغلب

 شما اگر. است نمانده باقی زیادی زمان موعد، زمان به رسیدن تا .کنید حفظ را خود کنترل و باشید صبور بایست
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 شور به نسبت اکنون هم که کسی) سازید می ناامید را خودتان معشوقه ندهید، ادامه و کرده تمام را کار اکنون هم

 .(دارد آگاهی کرده رشد و افتاده راه درونش که اشتیاقی و

 واژن شدن تنگ شوید می متوجه شما که چیزی اولین است، دادن رخ حال در جی نقطه از ارگاسم که هنگامی

 بعدی موج تا سرعت به و شود می تر تنگ او واژن بعدی، موج با .شود می شروع زن های موج از یکی با که است

 میزان به واژن که جائی تا کند می پیدا مهادا ترتیب همین به انقباضات و ها موج شود می برطرف انقباض این

 پس را شما انگشت که است شدید آنچنان اوقات گاهی انقباضات این. شود می تنگ بسیار و شده منقبض زیادی

 واژن زیاد ترشحات و رطوبت نیز و واژن انقباض متوجه شما زمان این در زیاد احتمال به. راند می بیرون به و زده

 این. کند می واژن از شدن خارج به شروع واضحی مایع و دارند زیادی ترشحات زنان از برخی درواقع،. هستید

 !است زنانه انزال اتفاق، همانا

 تولید واژن توسط نرمال طور به که شیری مایع از مایع این که کنید توجه شود، می جاری مایع این که هنگامی

 حساس بسیار ناحیه این که آنجا از و بدهد دست از را خود لیزی است ممکن شما انگشت. است متفاوت شود، می

 استفاده جنسی کننده لیز ماده یک از سرعت به و شوید متوقف باشد بهتر که کنید فکر است ممکن شما است

 عنوان به .باشید داشته سردست جنسی )لیزکننده( لوبریکانت ماده یک است بهتر شروع از قبلبنابراین، . کنید

 .کرد خواهدعمل  بهتر بماند، باقیبیشتر  شما انگشت کنندگی لیز چه هر کلی، قاعده یک

 

 !دارید قرار نهایی نقطه در دقیقا گام دهم: شما

 همانطور .شود می تشنج دچار آمیزی خشونت طور به واژن یابد، می افزایش واژن ترشحات و رطوبت که هنگامی

 خود انگشتان که حالیست در این کنند، می منقبض شدت به را خود واژن زنان از برخی کردیم، بیان نیز قبال که

 دفریا و کوبد می را خود ای وحشیانه طور به شک بدون شما معشوقه زمان، این در! فشارند می واژن از بیرون را
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 است رفته در کوره از شما معشوقه اینکه از صرفنظر ."!سریعتر! سریعتر" یا "بده ادامه خدایا" ،"بده ادامه" زند می

 .کنید کنترل را خود حرکت کنید سعی اید، آمده هیجان به او شعف و شور تماشای از چطور اینکه از صرفنظر و

 متفاوت فریاد این. کشند می فریاد مرحله این در زنان اغلب است، ایستاده هیجانی نقطه باالترین در او که همانطور

 که است ای گونه به آنها فریاد .کردند می تجربه( عادی ارگاسم) پیشین های ارگاسم در زنان هک است فریادی از

 شکل اگر .باشد می نفس نفس صورت به فرد فریاد عادی، ارگاسم در که حالیست در این. شود می خارج گلو از

 به را خود سر که طوری به بکشد، تصویر به را زایمان حال در زن تصویر که باشد نحوی به تان معشوقه زدن فریاد

 نموده طی درستی به را مسیر شما ،فشارد می کرده گره صورت به را خود های زانو و کشانده جلو به قوزدار شکل

 که زنانی در بیشتر حالت این. داشته باشد انزال است ممکن یا کند گریه ممکن است او لحظه این در و .......اید

 از آنها ارگاسم اولین که کنند می ذکر زنان از بسیاری .دارد مصداق اند نرسیده ارگاسم به جی نقطه از تاکنون

 جلوی که : انگارکنند می توصیف چنین را خود ترشحات آنها .است بوده آنها ارگاسم ترین ترشح پر جی، نقطه

 می خارج و شده آزاد ترشحات این ،جی نقطه از ارگاسم با و شده گرفته سال چند مدت به آنها ترشحات خروج

 .شود

 نقطه از ارگاسم تجربه اولین در که اشتیاقی در دفعات بعد، ها زوج این که است این وضعیت این تحلیل در ما نظر

 می تحریک مدت طول یا عاطفی رابطه. کنند نمی تالش بار اول اندازه به بعدی روابط در را ندارند و داشتند جی

مطالعات بیشتری  نیازمند مباحث اینالبته  .کند نقش ایفای ارگاسم شدت و شده تولید مایع حجم تعیین در تواند

 که بخواهد شما از تان معشوقه اینکه تا دارید نگه حرکت حالت در سادگی به را خود انگشت ،مرحله نای در .است

 بود خواهد لذت موج بر سوار او کامل دقیقه دو یکی معمول، طور به .یابد خاتمه ارگاسم اینکه یا و شوید متوقف

 .کند فرونشینی لذت قله از اینکه تا

 های تاب و پیچ .دریافت می کنید را هایتان تالش همه پاداش ،مشاهده می کنید را رویداد این شما که هنگامی

 به که اید کرده فراهم برایش شما، است کردن تجربه حال در او که را شدیدی لذت که بدانید و کنید تماشا را او
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 ها موج این کنند می احساس که هنگامی دارند تمایل مردان اکثر .است بزرگی بسیار و ارزشمند پاداش خود نوبه

 می کرده ورم پنیس یک به انگشت یک از رتغیی. بپیوندند زن به دارند تمایل است فرونشینی و شدن آرام حال در

 را او واژن گرم ترشحات کنید، تماشا را او فریادهای لحظه، این در باشد بخش رضایت و خوشایند زن برای تواند

 می کار به دست و داده دست از را خود کنترل مطمئنا شما حال، این در کنید، حس خود دست و انگشت روی بر

 واژنی و گرم رطوبت چنان تجربه. ببرید لذت او با ارگاسم تجربه از و بپیوندید او به دارد تمایل او که وقتی تا. شوید

 . برد نخواهید یاد از هیچگاه که بود خواهد ای تجربه کشد، می خود در را شما آلت که

 

 سخن آخر

 راه از را خود معشوقه نماید کمک مردان به دارد تالش و شده طراحی مردان به آموزش ارائه جهت کتاب، این

 بسته این بکارگیری در اساسی نکته. دهند هدیه او به را متفاوت و نوین ای تجربه و برسانند ارگاسم به G نقطه

درواقع، مردانی می توانند روش ارائه شده  .شود مدیریت خودکنترلی حفظ و صبوری با مراحل تمامی که است این

در این بسته را به کار گیرند که نه تنها رابطه، زن و تالش جهت به ارگاسم رساندن او برایشان مهم باشد، بلکه این 

 کار را بسیار ارزشمند بدانند. بنابراین، این بسته آموزشی به زوجینی که اعتقادی به تجربه لذت و ارگاسم تا باالترین

 حد ندارند، کمک چندانی نمی کند؛ هر چند می تواند اطالعات آنها را در این زمینه افزایش دهد. 

 

 تخصصی به وب سایت جهت دریافت رایگان مقاالت سالمت جنسی 

www.manebehtar.com  عضویت خود در خبرنامه سایت، اطمینان مراجعه کرده و از

 حاصل کنید.
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