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Szerelem, párkapcsolat, erotika

Tedd boldoggá, Ismerjük meg
és nem fog
a csiklót
megcsalni
Amszterdam - Mindent tudnak a férfiakról és
most a tudásukat is megosztják a kevésbé tapasztaltabbakkal Amszterdam legidõsebb prostituáltjai. Az
ikerpár, Lousie és Martine Fokkens (71) több mint
50 évig dolgozott Hollandia fõvárosának vöröslámpás negyedében, egészen tavalyig.

Lousie és Martine híres látványosságai az amszterdami bordélynegyednek, ami nem is csoda, hiszen a most 71 éves ikerpár 20 évesen kezdte az
ipart. Mindketten bántalmazó kapcsolatból menekültek a prostitúcióhoz, de döntésüket egyáltalán
nem bánták meg. Karrierjük alatt együtt több mint
355 ezer férfival feküdtek le, így bõven volt idejük
és alkalmuk arra, hogy megismerjék titkaikat. A
Daily Mail-nek pedig most elmesélték, hogy mi az,
amivel szerintük boldoggá lehet tenni egy férfit.
- Annyit örök életemre megtanultam, hogy ha
egy férfi iszik, abból semmi jó nem sül ki – osztotta
meg tapasztalatait a négygyermekes Lousie. – De
arra is rájöttem, hogy
szükségük van prostituáltakra, ez teljesen normális.
A férfiak így születnek, és
nagyon mérges leszek,
amikor valaki nem tiszteli
a munkánkat – tette hozzá.

Csiklója minden nõnek van, és mindegyikük tudja, mitõl olyan fantasztikus ez a kis kitüremkedés a
nõi nemi szerv tetején. Izgatásával még azok is hihetetlen orgazmust élhetnek át, akik hüvelyi úton erre
képtelenek. Nem véletlen, hogy már az ókori görögök is megemlékeztek róla, sõt nemzetközi elnevezése – klitorisz, azaz kulcsocska – is tõlük ered. Õk
ugyanis ezt az apró szervet tartották a testi szerelem kulcsának.
De valóban annyira apró, mint gondolnánk? És
tényleg olyan egyszerû a mûködése? Összegyûjtöttünk most néhány különleges tényt a csiklóról,
hogy még azoknak is tudjunk meglepetést okozni,
akik egyébként naponta használják – vagy egyedül, vagy mással.

vesszõjének felépítéséhez, ennek pedig egyszerû
oka van. Amikor ugyanis az anyaméhben a nemi
szervek kifejlõdése történik, egy apró kitüremkedés
képzõdik a magzat lábai között; ennek továbbfejlõdése viszont már a kromoszómáktól függ. Ha továbbnövekszik, akkor pénisz lesz belõle és az utód
fiú lesz; ellenkezõ esetben kissé visszahúzódik, és a
lány utód csiklójává válik.

Folyamatosan növekszik

A csikló a nõ élete alatt folyamatosan nõ, és nem
attól, hogy sokat használják, sokkal inkább a hormonális változások miatt. A pubertás kezdetekor kezd
növekedni, folyamat végén pedig eredeti méretének
1,8-szorosa lesz. Egy 32 éves nõ csiklója már négyszer akkora, mint a kamaszkor kezdetén, és ezzel
még mindig nincs vége. A klimax végén a nõk csiklója már hétszer akkora, mint születésükkor, de mivel elég kis szervrõl van szó, ez szinte észrevehetetlen. Viszont legalább megmagyarázza, miért élvezik
annyira a szexet az idõsebb nõk.

Csak a szexre való

A nõ testnek rengeteg erogén zónája van, de a
Rendkívül érzékeny
legtöbbnek egészen más az eredeti funkciója. Nem
A csiklóban legalább 8000 idegvégzõdés van. úgy a csiklónak. Ennek a szervnek ugyanis semmi
Csak összehasonlításképpen: a péniszben ennek más rendeltetése nincs, minthogy eljuttassa a nõket
csak a fele. Mindez azt jelenti, hogy a csikló a nõ a gyönyörhöz. Megéri kihasználni.
erogén zónájának legérzékenyebb része, sõt, izgatásával összesen 15 ezer idegvégzõdést hoz mûköMûthetõ (de minek)
désbe a nõi nemi szervek környékén.
Az elmúlt években egyre több nõ fekszik kés alá,
hogy megváltoztassa a csiklóját (tulajdonképpen
Nagyobb, mint gondolnád
Marie Bonaparte volt az úttörõjük). Néhányan a
Tudtad, hogy Marie Bonaparte – Napoleon Bona- csikló makkjáról távolíttatják el a felesleges bõrt,
parte ükunokatestvére – sebészeti úton közelebb he- hogy érzékenyebb legyen, mások pedig egy injeklyeztette a csiklóját a hüvelyéhez? Az orvosok cióval nagyobbíttatják meg. De a beavatkozás rendugyanis már akkor is tudták, hogy minél kisebb a tá- kívül veszélyes, volt már olyan, aki soha többé nem
volság a csikló és a hüvely között, annál könnyebb tudta élvezni a szexet utána.
elérni hüvelyi úton az orgazmust. Sajnos Marie Bonaparte esetében a mûtét nem volt sikeres, azt
Mind különbözõ
ugyanis sebészei a 20. század elején még nem tudCsakúgy, mint az ujjlenyomat, a csiklója is minták, hogy a csiklónak csak a negyede látható, a töb- denkinek más. Valamelyik rejtettebb, valamelyik kibi a testen belül helyezkedik el, azaz nem lehet csak türemkedik, némelyiket jobban kell izgatni, és van

Az ikerpár gyakran
együtt fogadta a kuncsaftokat, és még táncoltak is nekik, ha arra volt
szükség.
Bár
tavaly
visszavonultak, a vöröslámpás negyeddel nem
szakadt meg a kapcsolatuk. Könyvet írtak az elmúlt 50 évrõl, azt árulják
a város központjában, egy
kis boltban, ahova sok régi ügyfelük is bejár teázni
és beszélgetni.
És hogy mi teszi a férfiakat igazán boldoggá?
Louise erre is tudja a választ.
- Figyelj rá és tudd
meg, hogy mit akar.
Mindegyik férfi más, de
elég könnyen kiismerhetõek. Ha megtudod, mire gerjed be igazán az ágyban, onnan nyert ügyed van – mondta az egykori
konzumnõ. – Azok a férfiak járnak hozzánk, akik
nem kapják meg otthon a szexet – összegezte tapasztalatait Louise, aki szerint a legfontosabb, hogy
egy kapcsolatban önmagunkat adjuk.

úgy áthelyezni. Ennek a csodálatos szervnek nagyon
bonyolult a felépítése, és számos részbõl áll, ebbõl
pedig csak kettõ – a fitymája és a makkja – látható a
testen kívül.

Hasonlít a péniszre

A csikló felépítése nagyon hasonlít a férfi hím-

olyan, amelyiknek már egy kis simogatás elég az orgazmushoz. A lényeg az, hogy mindegyik ugyanarra képes: eksztázishoz juttatni a nõt, ez pedig az
egyik legfantasztikusabb szervünkké teszi.
Forrás: blikk.hu

