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 شما جواب رد که شد مطرح مطالبی وار تیتر ، داره زودانزالی نامزدم پست در

 . میدم توضیح رو اون

 نزدیکی فواصل کردن کم - 1

 نزدیکی دو ینب فواصل که اینه طبیعی روش به انزالی زود درمان های راه از یکی

 از بعد و یشهم کم شوهرتون آلت حساسیت ترتیب این به.  کنید کم رو

 در بار دو اگه رحاض حال در.  بپردازه دخول به رو بیشتری مدت تونه می مدتی

 . بدید افزایشش بار 3 به دارید نزدیکی هفته

 توقف - حرکت - 2

 ارضاء بخواد مرد هک که بشه انجام زمانی باید سریع و هم سر پشت زدن تلمبه

 باید رو اول بخش.  کنید یمتقس بخش دو به رو رابطه بهتره که گفتیم قبال.  بشه

 .  قاستآ نوبت هم دوم بخش در و داد اختصاص خانم رسیدن ارگاسم به

 زدن تلمبه در سرعت به نیازی معموال ، بشید ارضا باید شما که اول بخش در

 نوع لبتها. میشن ارضاء سریعتر عمیق و آرام حرکات با ها خانم.  نیست

 . باشه خانم میل باب باید هم پوزیشن

 مرد روی زن پوزیشن از استفاده - 3

 قرار مرد نبد اعضای سایر از باالتر آلت سر چون ، مرد روی زن پوزیشن در

 که یشهم باعث عامل همین.  میشه کم نعوظ شدت از خود به خود ، میگیره

 بهتر هستش خانم دست حرکات کنترل چون ضمن در.  بیافته تاخیر به انزال

 .  کنه تنظیم رو حرکات تونه می

 و بشه مخ جلو به تونه می خانم ، میشه انجام کامل دخول چون حالت این در

 ببره لذت مه مرد آلت باالی بخش به کلیتوریس مالش از دخول با همزمان

. 

 هستند یکارب آقا دهان و ها دست چون ، بود بیشتر تحریک خواهان خانم اگه

 .  نهک تحریک دهان با دست با هم رو خانم ی باالتنه تونه می اون! 

 هباش پایین به رو آلت سر که پوزیشنی از استفاده عدم - 4

 آلت که حالتی هر ، میشه کم نعوظ شدت از که مرد روی زن حالت عکس بر

 افزایش رو عوظن قدرت و شدت ، باشه تر پایین اعضاء سایر به نسبت مرد

 دیر که کسانی . افته می اتفاق تر سریع خیلی انزال حاالتی چنین در و میده

 کنن نامتحا رو این تونن می هستند ناراحت موضوع این از و دارن انزالی

. 

 آرام و کوتاه زدن تلمبه - 5

 جلو ور مرد انزال طوالنی آمد و رفت و باال سرعت شد عرض که طور همون

 سانت 11 رو آلتش مرد مثال که اینه طوالنی آمد و رفت از منظور.  میندازه

 یا سانت 2 مثال باید سانت 11 جای به.  بده انجام رو دخول بعد و بکشه بیرون

 .  بشه داخل دوباره بعد و بیاد بیرون آلت کمتر

 

 بشه زده کوچکی ضربات حالت همون در و بشه انجام کامل دخول اگه حتی

 . یرسهم ارگاسم به تر سریع زن هم و خوبه مرد شدن انزال دیرتر برای هم

 تحریک هم توریسکلی همزمان که طوری به بشه خم جلو به رو کمی مرد اگه البته

 . افته می اتفاق تر سریع خانم ارگاسم بشه

 افته می اتفاق داره که چیزی به نکردن نگاه - 6

 دخول حلم به زدن تلمبه موقع اگه پس.  میشن تحریک چشم راه از مردها

 . میشه انزال تر سریع کنه نگاه

 باشید موفق
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