
 لمس کردن:

یه اصل مهم توي ارتباط با زنان اینه که همه چیز آروم آروم جلو میره و   
آدم  هیچ مرحله یه  نیست.  و غیرعادي  بزرگ  اتفاق  یه  رفتن  از جلو  اي 

می بی  سرقرار  رو  دختر  رو  عرضه  دختر  قرار  آخر  که  خیال  این  با  بره 
اره و به همین  ذبوسه. اون میخواد نشون بده که به دختر احترام میمی 

لمس کردن دختر خیلی خجالتی عمل می در  کنه. هرچقدر که خاطر 
تر میشه و جوري  جلوتر میره و اون لحظه خجالت آور نزدیک و نزدیک

اتفاق بزرگ تبدیل میشه. اگه اولین بوسه  تون  میشه که بوسیدن به یه 
ضایع باشه احتماال به آخرینش تبدیل میشه. دخترا به شدت روي این 

یه آدم درست رو  چ فانتزي توي سرشون دارن که  یه  اونا  یزا حساسن. 
کنن و چقدر همه چیز خیلی عالی و کامل جلو میره. توي اون مالقات می

فانتزي همه چیز حس خیلی خوبی داره و واقعیت اینه که در ارتباط با  
کسایی که تمرین کردن و آموزش دیدن (یعنی تویی که داري این کتابو 

 دقیقا همچین اتفاقی میافته.میخونی) 
و خاصی وجود نداره    " لحظه بزرگ"وقتی همه چیز درست پیش بره هیچ  

اتفاق میافته و هیچ  بلکه یه جریان عادي از لمس کردن از همون اول 
و   بشه  بیشتر  نامحسوسی  به شکل  باید  لمس  نداره.  بزرگی وجود  مانع 

 درنهایت به سکس ختم بشه.

 



 پنجره پیشرفت:
کنین و جذابیتها رو بروز میدین و درکنارش تو  باط رو شروع می وقتی ارت 

تحریک می  رو  احساسات دختر  بازي درنمیارین  رو  کف  زمینه  و  کنین 
می  گذاري  سرمایه  شما  روي  دختر  دارین  کنترل  یه تحت  موقتا  کنه. 

به دختر   نکنین  استفاده  پنجره  این  از  اگه  و  میشه  باز  پیشرفت  پنجره 
ارتباط دادین  خراب    نشون  خودتونو  جذابیت  و  نیستین  بلد  رو  زن  با 

رسه که شما  کردین. خیلی زود صبر دختر تموم میشه و به این نتیجه می 
اینها   ندارین که هردو  اجتماعی کافی رو  یا هوش  خیلی ترسو هستین 

 براي دختر چندش آوره. 
 مراحل لمس: 

 دست دادن .1
 سیخونک زدن با انگشت یا گوشه آرنج  .2
 نه دختر رو موقع رد شدن از خیابان گرفتن دور شو .3
 دور کمر دختر رو موقع ورود به یه مکان گرفتن .4
 دست در دست قدم زدن .5
 لمس صورت و گردن .6
 بغل کردن .7
 ز پشت (حالت تجاوز جنسی پیدا نکنه) بغل کردن ا .8



 بازي کردن یا بو کردن موها  .9
 بوسه پیشونی .10
 بوسه لپ  .11
 بوسه لب  .12
 بوسه گردن .13
 درکونی زدن  .14

: در تک تک این لمس ها مناسب بودن مکان رو ارزیابی کنین و  1نکته
 احتیاط صحیح به خرج بدین. 

تا شماره  2نکته اول فقط  قرار  اگه دختر خواست    4:توي  و  میریم  جلو 
 جلوتر بره ما دختر رو با شوخ طبعی و مالیمت پس میزنیم. 

 دختر احساس ناراحتی داشته باشه.  اونقدري لمس نکنین که : 3نکته
خجالتی نباشین و با اعتماد به نفس جلو برین. بهانه چرت و پرت    : 4نکته

 مثل اینکه این چیه رو دستت نیارین. 
توي هر مرحله اي از لمس دیدین دختر احساس ناراحتی داره    : 5نکته

 سیم کنین. تر تق اونو به مراحل کوچک
ها به عقب  و نرین بلکه بعضی وقتموقع لمس کردن فقط به جل  : 6نکته

 برگردین. 



مثال: دست دختر رو گرفتیم و دختر احساس ناراحتی کرد یا تردید نشون 
کنیم. دفعه بعدي که کنیم بلکه دست دختر رو ول می داد. ما اصرار نمی

کنه ولی اگه اصرار  تر همکاري میمیخوایم دست دختر رو بگیریم راحت
 کنه بهش احساس خوبی نمیده. همکاري می کنیم با وجود اینکه دختر  

و    :7نکته بده  افزایش  رو  لمس  مرده که  این وظیفه  میکنن  فکر  یسریا 
اي هردوي این کارها رو انجام  یه حرفهدختر فقط باید مقاومت کنه ولی  

اگه فقط دنبال افزایش لمس باشین هول بازي و تو کف بودن نشون   میده. 
دادین. وقتی از لحاظ فیزیکی به دختر زیادي نزدیک بشیم دختر احساس  

خوایم. قبل از اینکه ناراحتی میکنه و خودشو عقب میکشه که اینو نمی 
این عقب دختر خودشو عقب بکشه ما عقب می  کشیدن نشونه کشیم و 

دیم  تو کف نبودنه. این کنترلی که از خودمون نشون می  عجله نداشتن و
 کنه. باعث میشه دختر احساس امنیت 

 


