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با اينکه مطمئنم اغلب آقايان (از جمله خــودم) هيـچ چـيزى را بيشـتر از ايـن دوسـت ندارنـد کـه 
زنهايشان با پاهاى باز شده بحالت عقابى روى تخت دراز بکشند و آن محل مورد عالقـه مـا را 
ــم قـرار دهنـد، موضـوع امـروز در مـورد  در معرض هر آنچه که دوست داريم با آن انجام دهي

کس آنها نيست. 
ــان باشـد کـه وقتـى زنتـان پشـت شـما را نـوازش  حاال قبل از اينکه شروع به آه و ناله کنيد، يادت
ميکند تا احساس عميقترى از تماس را به شما ارزانى کند و اين براى شما خوشايند است، زنان 
نيز وقتى شــما بدنشـان را در نواحـى زيـر پسـتانها و کـس و کپلـها نـوازش ميکنيـد بسـيار لـذت 

ميبرند. 
پس حاال وقتش است که از ساده لوحى دست برداريد و در عوض روى قسمتهائى از بدنــش کـه 
تا بحال از آنها غافل بودهايد متمرکز شويد. خوشبختانه يکبار که اين کار را انجام دهيد، شــروع 

به کاوش در اعمال جنسيتان خواهيد کرد. 
اين، البته، دال بر اين نيست که زنان دوســت ندارنـد در نواحـى سکسـى بدنشـان مـورد نـوازش 

قرار بگيرند، بلکه به معناى رفتن سراغ قسمتهاى ديگر است. و حاال شما بايد چکار کنيد. 
 
 

نواحى که بايد نوازش کنيد 
 

١- سر 
ــراى گرفتـن  نه، منظورم سر مال شما يا مال او نيست. از سرانگشتان اشاره و انگشت وسطى ب
شقيقههايش استفاده کنيد. بعد، با يک دست شروع به بازى کـردن بـا موهـايش کنيـد و سـپس از 

کليه سر انگشتانتان براى ماساژ دادن سرش استفاده کنيد. خيلى با ماليمت اينکار را بکنيد. 
ــوازش، سـرش را روى دامنتـان بگذاريـد تـا هـم او راحـت باشـد و هـم بتوانـد  نکته: در هنگام ن

واکنشهاى متقابل انجام دهد. 
 



٢- گردن 
چه از دستهايتان استفاده کنيد يا از دهانتان، اغلب زنها وقتى مويشان را از روى گردنشان پــس 
ــد، ميبوسـيد، مىلسـيد، و يـواش گـاز ميگـيريد بسـيار لـذت  ميزنيد و به نرمى آنرا نوازش ميکني

ميبرند. 
نکته: وقتى به نزديکى استخوان ترقوه ميرسيد اين نواحى را ببوسيد و ليس بزنيد. 

 
٣- پشت 

ــهلو ميخوابـانم در حاليکـه پشـتش بـه  من نميتوانم بشما بگويم به زنم چه ميگذرد وقتى او را به پ
طرف من است ، و به نرمى پشتش را از باال به پائين ميليسم و ميبوسم. 

نکته: وقتى شروع ميکنيد، سعى کنيد به بهترين صــورت نـه تنـها پوسـتش را ميليسـيد بلکـه بـه 
آرامى تمام موهاى ريز روى پوستش را بليســيد ضمـن اينکـه بازوهايتـان را دور کمـرش حلقـه 

کردهايد. حتما از پسش بر خواهيد آمد   … 
 

٤- رانها 
چه او لخت باشد يا لباس سکسى پوشيده باشد، پاهايش را از هم باز کنيد و چند دقيقه با دسـت و 

ــس هـم فاصلـه بگـيريد    لبهايتان به نوازش داخل و خارج رانهايش بپردازيد. گاز نگيريد. و از ک
… البته فعال. 

نکته: ناحيه بين لبههاى خارجى کسش را بليسيد و سپس با زبان محکم بــاالى رانـش را بليسـيد، 
او بخاطر اينکار عاشق شما خواهد شد. 

 
٥- پشت زانوها 

در حاليکه او به پشت دراز کشيده است و يک پايش را باال بـرده، آنـرا در امتـداد بدنتـان قـرار 
داده و به سراغ قسمت پشت زانوها برويد. ببوسيد و به آرامى اين نواحى و اطرافش را بليسيد. 

اگر روى شکم خوابيده است، کار شما راحتتر ميشود. 
ــا در چنيـن قسـمتهائى  نکته: گاز نگيريد يا خيلى محکم نليسيد؛ اين نواحى حساس هستند و صرف

فقط نوازش کنيد. 
شش قسمت ديگر از بدن باقيمانده است که بايد ياد بگيريد. 

 
٦- دستها 

ــف  دستش را بگيريد، طورى که کف دستها به طرف باال باشد، و با هر دو شصت به ماليمت ک
ــد ضمـن اينکـه بقيـه انگشـتانتان همزمـان سـمت ديگـر دسـتش را نـوازش  دستش را نوازش کني

ميکند. کم کم به سمت پائين پيشروى کنيد تا کل دستش را نوازش کنيد. 
ــا ماليمـت بمکيـد، و سـپس از او بخواهيـد  نکته: انگشت وسطى او را در دهانتان قرار دهيد و ب

همين کار را براى شما انجام دهد  … اما نه براى انگشت شما. 
 

٧-مچها 
دستش را طورى بگيريد که کــف دسـت بـه سـمت بـاال باشـد ، در حاليکـه از وقـايع روزانـهاش 
ــه سـمت مـچ و سـاعدش حرکـت دهيـد. پـس از چنـد دقيقـه نـوازش  ميپرسيد سر انگشتانتان را ب

کردن، با لبها، دندان و زبانتان قسمت داخلى مچش را بليسيد و به نرمى  گاز بگيريد. 
نکته: وقتى که مچش را ميبوسيد، با دستتان دست او را مقابل صورتتان بگيريد. 

 
٨- گوشها 



بسراغ گوشش برويد و جملهاى نظير ”امشب شب توست،“ زمزمه کنيد و سپس نرمـه گوشـش 
را داخل دهانتان بگيريد و حسابى خيسش کنيد. سپس سراغ قسمت باالئى گوشش رفته و يــواش 

با دندان گازش بگيريد. 
نکته: قبل از انجام هر کارى، با انگشتانتان به آرامى موهايش را از روى گوشــش کنـار بزنيـد؛ 

سپس روى گردنش بسمت باال نفس بکشيد تا به محل مذکور برسيد. 
 

٩- شکم 
دور کمرش را با هر دو دست بگيريد و وقتى بــه انـدازه کـافى بـه شـکمش نزديـک شـديد بـوى 
عطرش را استنشاق کنيد. بعد شکمش را از يک سمت تا سمت ديگر ببوسيد و گهگاه با زبانتان 

آنرا بليسيد. 
نکته: اطراف نافش را بليسيد و به آرامى نوک دماغتان را روى آن بماليد. 

 
١٠- زانوها 

چه در حال معاشقه باشيد يا فقـط شـروع بـه نـوازش کـرده باشـيد، قـرار دادن زانوهـايش روى 
شانههايتان و مالش آنها راه خوبى براى تحريــک احساسـات اوسـت. هـر کـدام از زانوهـا را بـا 

دستانتان نوازش کرده و سپس آنها را از سمتى به سمت ديگر ببوسيد. 
نکته: هنگام بوسيدن زانوها با دست ساق پايش را باال و پائين ببريد. و مجددا، به هيــچ وجـه از 

دندانهايتاناستفاده نکنيد. 
 

١١- پاها 
چه بعنوان بخشى از عادات معاشقه يا آرامــش بخشـيدن بـه او پـس از يـک روز سـخت، مـالش 
پاهاى يک زن به طرز باور نکردنى شما را به اهدافتان خواهد رســاند. کمـى روغـن ماسـاژ يـا 
ــالش وسـط کـف پاهـايش شـروع  کرم بدن روى دستتان گذاشته و به هم بماليد تا گرم شود و با م

کنيد. به آرامى به سمت پنجهها و سپس به سمت پاشنه برويد. 
نکته: مدت زمانى را به مالش اطراف پاهايش اختصاص دهيد و مواظب باشــيد قلقلکـش ندهيـد. 
و اگر پاهايش تميز هستند و شما نيز سرحال هستيد، آن پنجههاى کوچک زيبا را بمکيد (قبل از 

کرم يا روغن). 
 

حاال برويم سراغ اصل مطلب 
ــش او را آمـاده کـرده باشـيد بديـن ترتيـب او بـا  خواه براى عشقبازى باشد يا فقط بخواهيد پيشاپي
ــما روى قسـمتهائى از بدنـش غـير از کـس و کـون و پسـتانهايش، شـما را متوجـه  جلب توجه ش

خواهد کرد که اين قسمتها نيز باعث تحريک وى ميشود. 
ـــمتهائى از بدنتــان غــير از کــير و  عـالوه بـر ايـن، او انگـيزه پيـدا ميکنـد کـه وقتـى بـراى قس

بيضههايتان صرف کند … با اينکه شايد شما با همان قسمتها نيز ارضا شويد. 
تا بعد، از کند و کاوتان لذت ببريد. 


