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Milyen a szexuális önbecsülésed? jóval kisebb annál (merev állapotában) akkor eltöltött idõ.
pedig érdemes egy olyan hölgyet találnod,
– Teszteld magad! –
aki éppen erre bukik, - lehetõleg szó szerint -

4. rész

A férfi szexuális
önbecsülés
tesztje

és akit riasztanak a hatalmas lombárok.

4. Elégedett vagy-e péniszed vastagsá gával?

6. Hogy értékeled, a nõk általában élve zik-e azt amit szex közben csinálsz?

A legtöbben saját magukról többé-kevésbé el tudják dönteni, hogy nekik jó-e, de a
másik nem visszajelzéseire csak az egészséges szexuális önértékelésû férfiak nyitottak
igazán. Azok, akiknek gyenge az önbizalma,
hajlamos párja gondolataiba belemagyarázni
saját torz önképét. Õk azok, akik azt gondolják magukról, hogy nagyszerûek az ágyban,
miközben kedvesük szenved, vagy éppen
akik azt hiszik magukról, hogy csapnivaló
szeretõk.
Gyakorlat: ne magaddal foglalkozz, hanem próbálj a párod érzéseire rezdülni. Ha ki
sem jössz a fejedbõl, soha nem tudhatod
meg, mit akar a nõ. Figyeld azokat az apró
jeleket, amikkel vezet téged, és azt vedd sikerélménynek, ami tényleg az.

A péniszük vastagságával a legtöbb egészséges önbecsülésû férfi elégedett, a kutatók
azonban a gyenge szexuális önbecsülésû férfiak között elég sok olyat találtak, akik nem
voltak elégedettek a péniszük átmérõjével,
vagy általában az arányaival. A pénisz paraméterei önmagukban azonban nem okai,
csak következményei a szexuális önbizalom
gyengeségének.
Gyakorlat: Olyan van, amilyen van. Ezen
csak mûtéttel lehetne változtatni és nem biztos hogy megérné, hiszen tapasztalatok igazolják, hogy az efféle mûtétek még rosszabb
Nézzük a teszt étékelését!
hatással vannak a férfiak szexuális önbecsülésére és az erekcióra is. Ha nagyon nagy
1. Szoktál maszturbálni?
Az egészséges szexualitású stabil szexuá- gond, hogy el tudd fogadni, akkor keress 7. Könnyen szexre készre tudod állítani
péniszedet?
lis önértékelésû férfiak általában kapcsolaton meg kineziológust, aki segíteni tud.
belül és kapcsolat nélkül is szoktak maszturAz egészséges önbecsülésû férfiak tudják,
bálni, de ennek nem tulajdonítanak túl nagy 5. Hogy értékeled magad? Elég hosszú hogy a szerszámuk állóképessége sok minjelentõséget, míg azok, akiknek az önértéke- ideig bírod a szexet?
dentõl függ. A külsõ körülmények és a belsõ
lésük nem túl stabil, vagy megvetik a maszA kiegyensúlyozott szexuális önértékelé- állapotuk is zavarhatja merevedésünket. A
turbálást, vagy ha éppen nincs párkapcsola- sû férfiak általában képesek uralni magömlé- stressz ront, míg a nyugodt lélek, de élénk
tuk, túl nagy jelentõséget tulajdonítanak a süket és addig tudják nyújtani az erotikus já- vágy javít a dolgon. A fiatalabb férfiak
maszturbálásnak, illetve a kapcsolaton belül tékokat, amíg partnerük is követi õket a számára ez kevésbé gond. Az idõsebb férfiak
sokan elfogadhatatlannak tartják, akár a férfi, csúcsra, de nem ragaszkodnak erõteljesen az (30 felett már ide számítasz!) sokkal
akár a nõ végezze azt.
orgazmus bekövetkezéséhez. Akinek jó az stresszesebb életet élnek, és fõleg az õ generGyakorlat: A maszturbálás szex valaki- önértékelése, el tudja fogadni, hogy a közö- ációik számára okoz ez gondot. Ha ez a provel, akit szeretsz, kezeld is ekképpen! Bármi- sülések egy része nem orgazmussal, hanem bléma fennáll, bizony porig tudja rombolni a
kor úgy érzed, szükséged van rá, és megteheszexuális önbecsülést, mivel a férfiak
ted, bátran magadhoz nyúlhatsz és emelszámára a teljesítménytõl függ az önbelett, vagy közben párkapcsolatodban is
csülés mértéke.
lehetsz harmonikus szeretõ.
Gyakorlat: Próbáld ki az Urinofitnesszt, vagy az Intimtornát! Járj rendszeresen masszázsra – nem szex-masszázs2. Elégedett vagy-e a magömlésed
ra gondolunk feltétlen, hiszen ez a stabil
szabályozottságával?
párkapcsolatban akár rossz hatású is leA stabil önértékelésû férfiak általában
het – hogy a stressztõl megszabadulj, de
tudják kontrollálni a magömlésüket, ha
az agytréninget is kipróbálhatod. Zárd ki
nem túl fiatalok, nem szenvednek a korai
a fizikai betegségeket is, keress fel egy
magömléstõl. Ne feledd, a korai magömorvost, ha a merevedési probléma tartólés nagyon fiatal fiúknál, vagy hosszú kisan fennáll.
hagyás után az elsõ szexnél teljesen rend-

Válasz a 15+1 kérdésre
férfiaknak
– 1. rész –

jén való lehet, míg egy stabil kapcsolatban már problémákat okoz.
Gyakorlat: Sajátítsd el az intimtornát,
ha a korai magömlés problémáját véled
felfedezni magadon. Ez sokat segíthet és
igen szelíd, kellemes gyógymód.

8. Az elõjáték alatt is végig áll a
szerszámod?

3. Elégedett vagy-e péniszed
hosszúságával?
Nagyon érdekes megfigyelés volt a
kutatás folyamán, hogy még ez egyébként stabil szexuális önértékelésû férfiak
között is elég nagy számban voltak olyanok, akik kicsinek tartották saját –egyébként teljesen átlagos – méretû szerszámuk méretét. A szerszám hossza és a
szexuális önbecsülés között azonban
nem találtak összefüggést a kutatók, mivel
több határozottan átlagon felüli méretekkel
megáldott fiatalember számolt be arról, hogy
jókora buzogányuk méretétõl a partnereik
gyakran megijednek, és õk is félnek szabadon használni, mert akár fájdalmat is okozhatnak vele.
Gyakorlat: Ha péniszed az átlagos mérethatáron belül van, nincs miért aggódnod. Ha

kölcsönös jó érzésekkel ér véget. Ha úgy érzed, hogy kevés ideig bírod, nem biztos,
hogy attól a partnered kevésbé élvezi az
együttlétet. Ez az érzés igen relatív is lehet.
Gyakorlat: A nõk a "hosszú fûrészeléseket" nem mindig tartják kívánatosnak, noha a
férfiak hajlamosak azt hinni. A minõségi idõtöltés és a partnerek egymásra figyelése sokkal lényegesebb, mint a ténylegesen aktussal

A nõk többnyire nem is tudják, sõt a
férfiak közül még a stabil szexuális önértékelésûek sem mind vannak tisztában
azzal a ténnyel, hogy az elõjáték ideje
alatt – vagyis amíg a férfi a nõ izgalomba hozatalával van elfoglalva – gyakran
csak „félárbocon” van a pénisz, nem éri
el a teljes izgalmi állapotát. Ezért igen
fontos, hogy a szerelmesek között az
elõjáték ne legyen egyoldalú. A férfi péniszének csak akkor kell „harcra készen”
állnia, ha a behatolásra sor kerül, és teljesen természetes élettani folyamat,
hogy az elõjáték alatt ez nincs így.
Gyakorlat: A szexualitásban a kölcsönösség nagyon fontos. Ha tehetitek, helyezkedjetek úgy, hogy mindkettõtöknek jó
legyen, mindketten ingerelhessétek egymás
erogén zónáit.
(folytatjuk)
Következik:
Válasz a 15+1 kérdésre férfiaknak - 2.rész

