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Мъжът свършва бързо

Щастливо омъжена съм от две години с малко детенце. С мъжа ми имаме проблем в
леглото със секса. Проблемът е в това, че той свършва много бързо - 2-3 минути. Само в
редки случаи продължава повече.

И двамата искаме да се любим по-дълго време, но уви... Аз желая предварителната
любовна игра, но когато я получавам той свършва още в началото и аз оставам
разочарована.

Желая да се любим дълго и страстно.

Чухме, че има спрей за задържане. Може ли да ни кажете дали е ефикасен този спрей?
Има ли начин мъжът ми да задържа възбудата?

С. 28г.

Здравейте уважаема С.,
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Както се казва, нищо ново под слънцето. Защото това е проблем на половите двойки,
пък били те семейни или не, откакто свят светува. Много мастило е изписано и много
неща са казани за това кое причинява мъжете да свършват изпреварващо преди своите
партньорки. Разбира се, има и изключения, но те само потвърждават правилото.

Иначе, сексологията, като медицинска наука, познава само две-три органични, да не
кажа болестни причини за това изпреварване. Тогава е лесно даде се нужното като
медикамент и готово.

Да, ама не. Защото в един огромен брой на мъжете им няма нищо, абсолютно нищо. Ала
както се казва, приключват преди да е започнал парадът! И тогава сексът вместо да
събира, двама, които се обичат, ги разделя, защото партньорката остава незадоволена
в буквалния смисъл на тази дума!

Какво предопределя това недоразумение? Точно така! Това наистина си е едно
недоразумение!

Недоразумение е наистина, защото не се отчитат основни неща.
Първо - погледнете в Природата. Там поради съвсем разбираеми причини, мъжките
екземпляри във всеки животински вид са светкавично бързи със своята еякулация
(изпразване), и това се е затвърдило в генетичната памет и се предава на всяко ново
поколение.
Ако не ми вярвате, посетете зоологическата градина и поразпитайте.

Казват, че Царят на живите същества - Негово величество Лъв ухажва своята любима
12 часа, но свършва за около 2 секунди. Това първо.

Второ - настъпването на еякулацията на мъжа и неговото оргазмено изживяване е на
базата на един вроден неврофизиологичен рефлекс. Този тип рефлекс се нарича
безусловен. Протича доста бързичко.
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И сега нещо много важно - оргазменото преживяване при жената е на базата на нещо
съвсем друго. На базата на един условен рефлекс. Защото при жената това
преживяване не е вродено, а се научава. Да, ама това протичане по скорост е къде,
къде по-бавно и още не винаги може да се случи.

И сега, какво? Той свършва бързо, както се казва "преди вратата"!

Тя естествено, че се сърди и му прави забележки. Къде по-благи, къде доста остри. И в
резултат "край на предаването", тоест край на половото общуване. А след това при него
следват притеснения, тревоги и опасения, че следващия път пак ще се изложи. И
следващия път не му мърда поредното излагане. Защото голямото притеснение
ускорява още повече свършването му.
Има и още. Ако едно полово общуване започне да са прави вече от дъжд на вятър,
това още повече ускорява неговото свършване.
Има и още. Ако пазенето от нежелана бременност е така нареченото празнене отвън за
него, това от само себе си е ускорител на неговата еякулация. Друго, ако детенце спи в
същата стая, даже и в същото легло - той става по-бърз, а тя по-бавна.

Съвсем естествено е и тя и той да искат да се отърват от този кошмар. Като как ли?

Да, госпожо, има такива спрейове, които вършат работа. Само ви моля, да не ги
търсите в така наречените секс-шопове. Защото там по разбираеми причини цената е
доста височка.

По може да отидете двамата, но най-вече той във една обикновена аптека и да
попитате за така наречените анастезиращи, обезболяващи спрейове. Има и такива
кремове. Според мен те по-вършат работа.

Начинът на ползване е следния: Ако е спрей, то главичката на пениса е оголена от
кожичката. Пръсва се еднократно, най-вече върху частта на главичката отгоре, а не там
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където е гемчето, юздичката.

Същото е и с кремчето, маже се тази същата част на главичката.

После …После, ако сте с презерватив той се слага. Но ако не сте с презерватив се
изчаква известно време – две-три минути за да се попие медикамента от лигавицата на
главичката и чак след това се започва с половото сношение.

Но аз си мисля за друго. Защо в представите ни любовното общуване се нарича само и
единствено любовна игра, предигра или увертюра. А се държи единствено и само на
времето, което трае самото полово сношение. Нещо като едно състезание, което се
обозначава с табелите СТАРТ и ФИНАЛ! И каквото трябва да става, трябва да става
именно между тези две табели.

Няма как да има успехи при това положение!

Та аз Ви моля не само Вас, госпожо, но и всички дами, в полово зряла възраст, които ще
прочетат тези редове.

Моля ви, нека махнем тези табели „Любовното общуване”. Не бива да има ограничения
във времето. Това общуване нека продължи и след изпразването на партньора.
Възможността той да се възбуди отново също предстои, но не бива да се търси
обезателно. Важното е любовните ласки да продължат.

И тогава - о, чудо!

Тогава няма да има незадоволена партньорка. И сексът наистина ще ни събира, а не
разделя. Тогава необходимостта от кремове и спрейове хич няма да я има. А да не
говорим какво самочувствие ще придобие съпругът Ви?!
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Тогава…!
А сега, както винаги за накрая - любовен стих.

Този е на Надежда Тодорова и много ми допадна със своето откровение.

НЕ МЕ ПОЗНАВАШ…
Не ме познаваш. Само ме събличаш.

Ала под дрехите не съм напълно гола.

Познавай ме, каквато ме обичаш.

За другото си слаб. А трябва воля.

Възторгът ти не стига да измериш.

Дори наченките на моите крила.

Когато ги разперя…и трепериш.

Размахам ли ги - лъхва свобода.
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Но знаеш ли, във себе си се моля,

Да бъда развенчана …някой ден.

Да грехопадна. И да махна ореола…

На голо да те чувствам. Вътре в мен.

Моят коментар: Обичаме се, и в обичта ни, във взаимната ни обич хич не трябва да сме
светци и ангели, а мъже и жени, които се обичат!
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