ועיסוי י האם את נהנית מדיגדוג ,מליקוק,
מנישיכה קלה .האם יש אזורים קטנים,
מסויימים ,בגופך — נאמר הרווח שבין
האצבע השנייה והשלישית ברגלך ,תח
תית תיבת־הצלעות שלך או אחורי־האוזן
— הנכספים לטיפול מיוחד ? כל אלה
ורבים אחרים ,אני מבטיח לך ,נכונים
גם לגבי הגבר שבמיטתך .אלא שהוא לא
יגיד זאת בפה מלא.
לגברים — אני בטוח שכבר הבחנת
בכך — ייש קשיים מסויימים בהבעת-

אך מילה אחת של אזהרה :נראה שיש
נשים המאמינות כי הפין הוא גמיש ללא-
גבול .וזה ,רוצה אני לומר ,אינו המצב.
תחת טיפולך האוהב הוא יגדל ויתפח,
אך לא עד בלי־סוף ,ואין לבלבל גם את
התקשחותו הגוברת עם עמידות וקפיציות.
אל תנסי לבדוק אם יש ביכולתו לבקע
יהלום ,או לקפוץ קדימה וחזרה על־ידי
מכת־אצבעך .ייתכן שתצליחי לעשות לו
זאת פעם — אך אחריה לא תראי יעוד
את בעליו.

הגנו אינו סתם ערימת־ מפריזים מאוד בחשיבות
עצים ,התנכה לכד אשת האורגזמה המשותפת
שנשום תצית גפרור
הבחמנית.
ותדליק אותו
זה מיתוס שאין בו ממש.

השתתפות כזאת היא מחווה של חיבה
׳וגם חודיה אירוטית )במיוחד אם את
מתפלאת בקול רם כיצד ביכלל ניתן
להעלות על הדעת שקונדום כה קטן
יכיל איבר כה עצום במידותיו .גברים
אוהבים לשמוע דברים מסוג זה(.
לזיקפה ,זאת צריך לציין ,יש דבר
משותף עם מי־שברי האוקיאנוס :יש לה
עונות של גאות ושפל .כאשר דם זורם
לתוך הפין ,הוא מתקשח וגדל .כאשר
הדם זורם החוצה ,הוא מותיר אותו רך

בכל מחיר )אך אין ספק שדברים אלה
יביאו לגל מיכתבים ,שיסבירו מדוע אני
טועה .כך שהדבר נשאר לשיקולכם(.
הרגע היחידי בחיי הגבר שבו אין
הוא רוצה ,בדרך כלל ,שימזמזו את
אבר־המין שלו ,הוא מייד אחרי המישגל.
ברגעים אלה ,אבר־המין הגברי הוא רגיש
ביותר ,ורוב הגברים אינם חפצים ברגע
זה אלא שיניחו לו להצטמק בשקט .הם
מבקשים לחמוק ,בעדינות וללא הפרעה,
לתוך חוסר־המעש שאחרי המישגל .לרוב

וונ הגברים אינם הנצים
אחרי הגישגו
אלא ש־ניחו להם
לזום בתוסו־געש.

הסעלסוח ומנה תגזע
גן הגנו להסתעו
קדיגה נזעם ובחוםו־
התחשבות

ס
עצמם .יש להם הרבה מה להגיד כדי
להכניס אותך למיטתם — אך כשאת
כבר שם ,אין הם יודעים להגיד מה
שהם רוצים באמת שיקרה להם שם.
במיוחד כאשר מה שהם רוצים הוא,
למשל ,חיבוק עדין ורך ורגיש — בייחוד
כשהם עלולים לחשוב ,בדרכם המעוותת,
שחיבוק כזה הוא טיפשי וילדותי ,או,
ישמור האל ,״נשי״ .הם פשוט אינם יוד
עים לבקש לחבקם ,ללטפם ,או סתם
לכר׳בלם בחיקך )אחרי אותם ימים קשים
׳•סל עבודה במישרד( .הם עשויים לנסות
לדחפך בעדינות לכיוון הנכון ,אך רק
לעתים רחוקות תצא בקשה מילולית
מפורשת משיפתי הגבר .חוששני שיהיה
׳עליך לזהות בעצמך את הסימנים ,יהיו
כפי שיהיו ,׳ולפעול ביוזמתך.
כך ,בעצם ,תעשי חסד רב עם עצמך,
שכן בעזרת התעלסות נכונה׳ הנעשית .
במומחיות ,תוכלי להתגבר על התופעה
הגורמת לתלונה הנפוצה ביותר של נשים
נגד התנהגותם של גברים במיטה  :שהם
מסתערים קדימה בזעם ובחוסר־התחשבות
של פלוגת־צנחנים .כשם ■שהמיזמוז יכול
לעורר ולגרות את האשה ,הוא יכול להר
גיע ולהאט את התנהגות הגבר ,לפזר
חילק מתאוותו י רבת־העוצמה ולכוונה,
לפחות זמנית ,לאיזורים אחרים בגופו,
לאו־דווקא אברי־המין.
אילו איזורים אחרים ,במיוחד? ידעתי
שתשאלי .ובכן ,כאן יש שאלה של טעם
אישי ,אך אפשר להמר כמעט בביטחון
על האיזורים הבאים  :הפיטמות ,אם תעשי
זאת בעדינות .לחיצה קלה בין האצבע
והבוהן ,במיוחד כשהן רטובות קצת ,תם־
חוט אנקת־תענוג כימעט תמיד .או מעט
תשומת־לב עדינה וחושנית שתוקדש ל־
תנוכי־האוזניים ,לעפעפים ,לצוואר ולאיזו-
רים אחרים ,שבהן מרוכזות פקעות של
עצבים .גם למען גירוייך ■שלך ,נסי ללטף
את הירכיים ,את הבטן ,העכוז ,הכתפיים,
הגולגולת או )התענוג הפרטי שלך( את
בסיס עמוד־השידרה .ולבסוף ,יש איזיר
אחד שבדרך כלל מתעלמים ממנו ,לא

רוב הגוברים
אם תקחי גוי נעם
את היוזמה לידיו
בצודה נחרדה ועליזה
יותר משלושה או ארבעה סנטימטרים
רבועים גודלו ,שהוא קולט־ברקים טבעי,
אם הוא מעוסה במגע רך מאוד .זוהי
תחתית אגן הירכיים ,ממש מאחורי שק-
האשכים.
באשר לידידנו הוותיק ,הפין הגברי —
כאן כימעט שלא תוכלי לטעות .יצור זה
הוא אגו־מאניאק עד כדי כך ,שייהנה
כימעט מכל טיפול שיקבל ,אך הוא יהיה
אסיר־תודה במיוחד אם ישופשף בתנועות
קלות־כנוצה בצד התחתון ישל האבר
ובקודקוד.

אחרי בחירה נבונה של המתאבנים
הנ״ל )אך לא יותר מדי מהם ,כדי
שלא יאבד תיאמנו בטרם עת( ,הגיע
הזמן ,כמובן ,ששניכם תיהנו מהמנה ה 
עיקרית .האם יורשה לי להציע יאן,
כדרך שמלצר־היינות מציג את המיבחר
שלרשותו ,׳שתשאירי אור מועט בחדר?
נשים רבות מדי ,שהן נבוכות שלא־לצורך
כשמסתכלים בגופן ,נוטות לזנק ולכבות
את האורות ,ברגע שהן נכנסות לחדר-
המיטות .הגברים ,שהם בדרך־כלל נבוכים
פחית בענייני־גוף ,מעדיפים להתבונן ב־
בנות־זוגם ,ואף להסתכל בחגיגה בשעת
המעשה.
אולם איני ממליץ לגדוש את החדר

במידה מסויימת .מחזור זה עשוי לחזור
על עצמו כמה פעמים אפילו לפני שמת
בצעת השפיכה הראשונה .אל תחשבי,
לכן ,בטעות כי התרככות לשעה־קלה
פירושה אובדן הזיקפה .הקשיחות תחזור
ותופיע בתוך רגע ,ואפילו קודם לכן
אם — כמו רבות מהנשים הצעירות
בנות ימינו — את בטוחה בעצמך ודי
חסרת־מעצורים כדי ליטול לידך את ה
תפקיד הפעיל במיטה מעת לעת .אך
זיכרי  :גברים שאינם אוהבים אשד ,ה
משתרעת על גבה והמחכה ״שיגמרו״
איתר״ אוהבים עוד פחות אשד ,העושה
הכל בעצמה .על האשד ,למצוא את שביל־
הזהב העדין .אך רוב הגברים ישמחו

הגברים יודעים להגיד את הכל נוי להכניס
אשה למיטה  -או כאשד הם מגיעים לשם,
אין הם מסוגלים להגיד לאשזז
איו לגרוס להם הנאה
בתאורה זוהרת ובסוללד ,של מראות של
שני מטרים .מנורת־לילה אחת בעלת
אה,יל מרכך ,או שני נרות שיוצבו במקום
הנכון ,יספיקו בהחלט .מראות הן עניין
של טעם .אני כשלעצמי מוצא ׳שהן מסי
חות את הדעת ,וסבורני שאני מעדיף
שלא לדעת שאינני נראה במיטה כמו
ז׳אן־פול בלמונדו ,כשם ׳שאינני נראה
כמוהו מחוצה לה.
אם את מעוניינת רק בהתעלסות ב
אהבים ,ולא בהולדת תינוקות ,יש לנקוט,

אם תקחי מדי פעם את היוזמה לידיך
בצורה נחמדה ועליזה.
ולבסוף ,אני רוצה להתייחם לסיבה
החשובה ביותר לכאב־גב בחדר המיטות,
ולחיכוך נפשי וגופני :החתירה חסרת־
התוחלת להשגת האורגאזמה המשותפת
הבו־זמנית.
האם מותר לי להעז ולומר שמפריזים
מאוד בחשיבות האורגאזמה הבו־זמנית?
למרות חריפותה הריגשית ,ולמרות שהפכו
אותה למיתוס ,מבחינה גופנית ,היא

הכלל הוא שכל מה
נשים רנות עדי נסבות
שמהנה אותו ,מהנה גם
שלא־דצורו
א1תו  -אך הוא לא יגיד
כשגסתנליס בגונו.
זאת בבה מלא
השאירי אוד עגום נחדד
כמובן ,כמה אמצעי זהירות .אם את מש
תמשת בדיאפרגמה למניעת הריון ,כדאי
להניחה במקומה מראש ,ובאין רואים,
אלא אם כן הגבר שבמחיצתך מבקש
במפורש יחזות בתהליך )יש הנוהגים
לעשות זאת יחד ,אך המ-סיכה המינית
שבעניין זה נשגבת מבינתי( .י אם נעשה
השימרס בקונדום העתיק והמכובד ,תוכלי
לפצות את שניכם על ההפסקה הזמנית,
ועל־כך ששותפך מאבד חלק מתחושתו,
על־ידי כך שתעזרי לו להלביש את ה
קונדום במקום המתאים .לגברים רבים

מספקת פחות ,לעיתים קרובות ,מאשר
האורגאזמה הנפרדת והעוקבת .הסיבה לכך
היא פשוטה למדי  :ברגע־השיא נוטים מר
בית הגברים לפרוץ קדימה במאמץ מרוכז
אחד ,כשלעתים תכופות מתקשח גופם
בשעת מעשה .נשים ,לעומת זאת ,נוטות
להתנועע ברגע־הישיא כלפי מעלה ומטה,
או להתפתל תחתיהן .שתי צורות ההש
תחררות אינן בדיוק משלימות זו את
זו ,ועל־אף היות האורגאזמה המשותפת
מושג אצילי ,ואף מהנה כשקורה הדבר,
אינני יודע מדוע חשוב כל-כך לבקשו

הגברים יש דחף עז לנימנום קל אחרי
מעשה־המין ,ואם סופקו גם תשוקותיך,
תיטיבי לעשות אם תהיי די חכמה ונדיבה,
ותאפשרי לגיבורך העייף לחלום את חלו
מותיו המתוקים במשך כמה דקות ,כשאת
מתכרבלת בין זרועותיו .ברוב המיקרים
הוא יתאושש בעצמו עד מהרה ,ואז
תוכלי לחדש כל פעילות שתעלה על
דעתך ,החל בזלילת־לילה וכלה בסרט-
חצות ,ואולי גם המשך ההתעלסות.

אחו■ המעשה
ין ספק שאותם רגעים של שובע ני-
י ■ נוח נועדו מעיקרם לשיחת־אוהבים ,ל־
מיילמול מיילים מתוקות ,ולהחלפת חיבוקים
חמימים .אם את מסוגלת באותה שעה
גם לשפוך באופן טיבעי כמה מילות
שבח ומחמאות )שהוא ראוי להן ,יש
לקוות( לתוך הבאר חסרת־התחתית אך
הנשכחת ,לעתים ,של גאוותו הגברית,
תעשי לשניכם שרות גדול ובר־קיימא.
בגלל ההדגשים על טכניקות אכזוטיות
וביצועים אקרובטיים על־אנושיים ,ה
קיימים בימינו אלה ,סובלים גברים רבים
מ״חרדת־ביצוע״ ,ואם תצליחי לגרום לו
להאמין ביכולתו להביא לך עונג )ואפילו
כזה שלא בהכרח מסתיים באורגאזמה(
הוא יוכיח את יעצמו כמאהב מוצלח
אף יותר בפעם הבאה ,שתזדמן לכם.
ואם כבר מדברים בכל אותן טכניקות
אכזוטיות — החל מקוביית־קרח המונחת
במקום זה־אדאחר וכלה בשימוש מחושב
במילים גסות ,החל בוויברטור הרגיל וכלה
בתנוחות הלא־נוחוית ביותר של הקאמה־
סוטרא — אוכל רק לומר שגם אם רובן
טובות לצורך ריענון ותוספת ,בסופו של
דבר אין בהן הרבה ממש .את ומאהבך
תוכלו לשלב כמה מהן במהלך ההתעל
סות הרגילה שלכם .אחדות תוכלו להמציא
בעצמכם ,במשך הזמן .אך אנשים רבים
מדי בימינו התחילו להאמין — האל
יודע מדוע — שמעשה־המין הוא דבר

לזיקפה ,נגו1לגל■
האוקיאנוס• ,ש תקופות
של גאות ושפל,
גם לפני השפיכה
שצריך לימוד ,התמחות רבת־תלאות ו
מומחיות מיומנת .הם קונים את כל
הספרים ,רואים את כל הסרטים ,מאזינים
לכל ההרצאות ושוכחים שמעשה־המיו
הוא טבעי ,פשוט וקל.
אם כן ,מהי האמת הגדולה האחת
שאני יכול להנחיל לך — הסוד האחד
הבטוח והניצחי של התעלסות עם גבר?
אהבי אותו.
אם את מסוגלת לכך ,כל השאר יסתדר
מעצמו.
*ו ^׳ __
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