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 تقدیم می کند 0202سایت آموزش مسائل جنسی 

برای تهیه این کتاا  ااعااا زت ات  اای بسایاری کشایدو مادو ا مباوا   اا  ا          

اختصاصی موجود در این کتا  را بار ا ا بار ا از فیلتر اعتقادات ا دین اا  ذررا ادو   

دار دو مباوبی مهم که  ار کسای بایاد بدا اد     ایم تا به متنی جامع ا کامل که در بر

تاا  یاازی  باماد    این کتا  را بصورت رایگا  در دسترس ع او  عارار دادیام    برسیم،

  وطنا  ا  برای دستیابی به آموزش  ایی در این زمینه پول  اای زیاادی مصار     

 کنند ا از   ه مه تر مسائل جنسی را با دید غر  ذرایا ه آموزش ببینند

ا ابتکاری مباو  این کتا  را عباا تایید خوا ید کرد فقط باا توجاه باه    محتوای  و 

ا تقاد  ایی که  سبت به مختصر بود  آموزش  ا می مود باید ذفات آماوزش  اای    

راز د یا این ذو ه است ا بیشتر جنبه آمنایی دارد،پنجرو ای برای م ا باز می کنناد  

 د اطالعات کامل تری را فرا بگیریدتا م ا خودتا  با تحقیق ا م ارست  بیشتر بتوا ی

مهم ترین اجه ت ایز این کتا  آموزش مسائل جنسی باا دیادذاو اساالمی در عاین     

 آموزش  کات راز د یا در این زمینه می بامد)امیداار  مورد رضایتتا  ااعع ذردد(

 ا فراش آ  غیر عا و ی می بامداین کتا  رایگا  است اخبار:

 تا  یا به امتراک ذراری آ  بدا  تغییر کتا  بالما ع است شر این کتا  در سایت خود

  ظرات ا پیشنهادات خود را  م برای ما ارسال کنیدوبفا 

  ای ارتباط با  ویسندو کتا راو 
 j2020.irwebsite:                    armin.aramfar@gmail.com    mail:E 
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  فهرست مباو 

 (آل دویا راابط)اال فصل

 (مرد ا ژویا)عشق ابراز یبرا یی ا راش

 ( ا ز  ژویا)عشق ابراز یبرا یی ا اشر

 مود تیرعا دیبا ییز امو راببه در که ی کات

 بگرر ؟   سر  یخبا از چگو ه

 بامم؟ دامته مو ر  مادر با خو  راببه کی چگو ه

 یمو ر ا ز  یدعوا ا تل راو

 (ست؟یچ راببه کی در تیموفق ی ا فاکتور)د؟ی ست یموفق زاج م ا ایآ

 د؟یبام اید    سر نیبهتر چگو ه

 ییاموز  یز دذ در عشق

 د؟یکن تصر  را   سرتا  عل  چگو ه

 م؟یبام ییایرا ا مناس فهیاظ   سر کی چگو ه

 ییز امو در ی  دو به یابیدست راز

 ( ا ز  یبرا  شدار)رد ام ی ا عرمز خط

 (یجنس زویغر کنترل)دا  فصل

 کرد د؟ یم کنترل را خود  فس ی وا چگو ه ما بزرذا 

 م؟یکن کنترل را یجنس زویغر چگو ه

 ست؟یچ ییخودارضا یامد ایپ ا آثار

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   4 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

 (یجنس مشکالت یا یذ درما )سو  فصل

 مرد ا در یجنس ی اتوا  یا یذ درما 

 پراستات ی اریب یا یذ درما 

 مادر بود  ریم کم مشکل یا یذ درما 

 یعاعدذ یدرد ا یا یذ درما 

 مود کم  ا یزا درد کند یم ک ک که یا یذ

 (یاسالم خا وادو کی ی ا یژذیا)چهار  فصل

 ییز امو و دیپ کرد  تر مستحکم چه  ر یبرا تالش

 یع ل اتدت ساز نهیزم نید در اتدت

 یخصوص میتر در یمو ر ا ز  راابط

 اسال  در کودک تیترب بر ا ت ا 

  م با خا وادو یاعضا یرفتار خوش

 مو رش کنار در نیاتریت یب ا خا ه از خارج در نیتر ایت با ز 

 گری  د یخبا ا از ذرمتن

 کنند یم توکل خدا به آ  یاعضا یاسالم دوخا وا کی در

 یریپر تیمسوو ا فیاظا از مناخت

 منکر از ی ه ا مارا  به امر

 اید  به یاابستگ عد  اما! اید  یبرا تالش

 بستگا  ا اعوا  با خو  راابط

 دار د را خرجشا  ا دخل تسا 

 بهدامت ا  ظافت تیرعا
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 اتترا  ا میتکر با توا  راابط

 ذرمته اتیتجرب از تنذرف درس

 موجود ی ا تیااعا اساس بر یزیر بر امه

 (یمو ر ا ز  ی ا یباز)چهار  فصل

 مخلوط وویم آ  تدس:یباز  ا 

 ژویا ذارسو :یباز  ا 

 محبو  شگریآرا:یباز  ا 

 برتر یشگویپ:یباز  ا 

 نیمام مستن:یباز  ا 

 ژویا آمپز:یباز  ا 

 (یو یو)یکودک محبو  یباز

 عامقا ه ترا ه کیموز کی ضبط:یباز  ا 

 علقلک برابر در مقاامت:یباز  ا 

 ییجادا  یس:یباز  ا 

 (عامقا ه یبایز عباات)پنجم فصل

 (عشق دربارو بزرذا  ی ا ییرا ن ا ا سخنا )مشم فصل

 (مرد ا عل  ریتسخ یبرا ییراز ا) فتم فصل

 (ز ا  عل  ریتسخ یبرا ییراز ا) شتم فصل

 (ییز امو هیپا ی ا یدا ستن) هم فصل

 (یجنس زویغر ا اسال )د م فصل

 (افراد یجنس ذرمته)ازد می فصل
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 (یمجرد دارا )داازد م فصل

 (ییخودارضا ترک)زد میس فصل

 (مردا ه عیما مشکالت ا  اوظ اختالالت)چهارد م فصل

 ( ا ز  ا  ا دختر عیما مشکالت)پا زد م فصل

 ( یباردار)ما زد م فصل

 (یباردار از یریشگیپ ی ا راش) فد م فصل

 (زفا  م ) جد م فصل

 (یزادا زاو) وزد م فصل

 (بکارت پردو)ستمیب فصل

 (یی ازا به مربوط مسائل ا مد  میعق از یریشگیپ)کمی ا ستیب فصل

 (ز ا  در یمزاج سرد)دا  ا ستیب فصل

 (ییز امو ا یجنس پاسخ ا پرسش)سو  ا ستیب فصل

 (مهم ی ا یدا ستن)چهار  ا ستیب فصل

 (یاسالم-یرا یا فر نگ در فرز دا  تیترب یرا ن ا)پنجم ا ستیب فصل

 (یعاعدذ دارا )مشم ا ستیب فصل
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 (روابط ایده آل)فصل اول

 روش هایی برای ابراز عشق)ویژه مردها(

 از این راش  ا مشترک  ستندتوضیحات:باضی 

 (اعتی که دوش ذرفته کنارش بنشینید ا از اا بخوا ید با م ا درد دل کند1

(به اا بگویید از آ جا که عامقش  ستید می خوا ید رازی را در این  فته برای بیارا  رفاتن   0

 با  م اختصاص د ید،تق ا تخا  آ  راز را به اا بد ید

ای منزل است سریاا خودتا  را به اا برسا ید ا باه اا بگوییاد   (اعتی مشغول ا جا  داد  کار 3

 آمادو اید  ر ک کی که از دستتا  بر می آید را ا جا  د ید

(اعتی کا ال مورد عالعاه ما ا در تلویزیاو  باا کا اال ماورد عالعاه اا در یاک زماا  بر اماه           4

یل که عامقش  ساتید ایان   دار د،م ا کنترل تلویزیو  را به اا بد ید ا بگویید صرفا به این دو

 کار را ا جا  دادید

برای اا  دیه بخرید ا به اا بگویید که به مناسبت این که عامقش  ستید این کاار را ا جاا    (5

 دادید

(تاریخ ازدااجتا  را بصورت یک عکس ذرافیکی در یک عا  زیبا باا  اا  راز عشاق در محال     6

 مناسبی از خا ه تا   ص  کنید

ت کاری  م به اا ز گ بز ید ا دربارو این که  ر مرایبی را بارای عشاق   (تتی در مرایط سخ7

 اا تح ل می کنید با اا ذفت ا ذو کنید
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(اعتی   سرتا  می خوا د سوار مامین مود در را برایش باز کنید ا سپس با اتترا  اا را باه  8

 داخل مامین مشایات کنید

ین تاریف  ا  باید با دراغ   راو بامد(م ا (  یشه در مقابل دیگرا  از اا تاریف کنید)اوبته ا9

 فقط باید  کات مثبت اا را بزرگ جلوو د ید

 (اعتی مثال بستنی می خرید اجازو د ید ذاز اال را خا ومتا  بز د12

 روش هایی برای ابراز عشق)ویژه زن ها(

 توضیحات:باضی از این راش  ا مشترک  ستند

چای یا عهوو بها ه است،م ا عالعاه داریاد   د ید که (برایش چای داغ بریزید ا برایش توضیح 1

 بیشتر کنار اا بامید

(اعتی دارد مامینش را می موید به اا ک ک کنید ا پس از پایا  این کار بهتار اسات ک اک    0

 کنید تا خستگی اش در براد

(اا از این به باد بهترین داسته م ا خوا د بود،پس اذر خواسات  ار کادا  از داساتا تا  را     3

ار بگرارید اوبته تت ا سای کنید اا را عا ع کنید اما اذر  شد ترجیحا این کار را ا جا  د ید ا کن

 برایش در مورد اینکه فقط بخاطر عشقتا  این کار را کردید توضیح د ید

(اعتی که کنارش  ستید در مورد اینکه بهترین ااعات ز دذیتا    ین زما   اا اسات بارای    4

  م توضیح د ید

اا در مورد اینکه  رذز   ی توا ید د یای بدا  اا را تصور کنید توضیح د ید ا   اوارو  (برای 5

 به اا بگویید اا بهترین  دیه خداا د به م ا بودو است

 (از   سرتا  اجازو بگیرید ا اعتی می خوا د بیرا  براد وباس  ایش را م ا برایش بپومید6

 مید ی ذر  ا کیک آمادو کنید(اعتی از سرکار می آید ا خسته است برایش  و7
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 برای   سرتا  پیامک عامقا ه بنویسید ا آخر پیامک  م بنویسید این ااعاا تر  دوم است(8

(اجازو د ید عبری که می خوا ید استفادو کنید را   سرتا  ا تخا  کند ا به اا بگوییاد باه   9

اسات از باوی عبار    این دویل تق ا تخا  را به اا می د ید که تنهاا کسای کاه برایتاا  مهام      

 خومش بیاید فقط خود ااست

(اعتی در کنار مو رتا  به فرز دتا  محبت می کنید به ماو رتا  بگوییاد کاه   اه اینهاا      12

 بخاطر عشق م ا  سبت به ااست ا م ا فرز دتا  را  شا ه ای از عشق پایدارتا  می دا ید

 نکاتی که در رابطه زناشویی باید رعایت شود

به   سرتا  می توا اد یاک چاراغ خبار بازرگ در رابباه ز اماویی تاا          (بی توجهی کرد  1

بامد،م ا اعتی تواستا  را به چیزی غیر از اا اختصاص می د ید،در ااعع اا اتساس می کناد  

زما  عشق م ا به پایا  رسیدو است،اا ارجح ترین ا مهم ترین دارائای ما ا رای کارو زماین     

  ا  اجودتا  را برای اا ذوش کنیداست ا   وارو باید اعتی ترفی می ز د ت

(  وارو به اا بگویید داست  ایتا  برای م ا مهم  ستند اما اا مهم تر است ا  ر اعات الز   0

بامد تاظرید   ه را به خاطر اا کنار بگرارید)اوبته این را  م بگویید که ترجیح می د یاد  ار   

خوا یاد ا تخاا  کنیاد تت اا     دا را   زما  دامته بامید اماا در صاورتی کاه فقاط یکای را ب     

   سرتا  را ا تخا  خوا ید کرد(

(اعتی تر  می ز د ذا ی با ای ا ا امارو ا ذا ی با سر تکاا  داد  تار   اای درساتش را     3

 تایید کنید،این خیلی مهم  ست که پاسخه م ا را ببیند

تی ا جاا   (اعتی که کار درستی ا جا  دادو اا را تشویق کنید ا کاری کنید که کار اای درسا  4

 د د برای اینکه تشویق م ا را ببیند

(برای اا ج الت محبت آمیز بنویسید ا این ج الت را  ر م  برای اا پیامک کنید)تتی اذر 5

 اا کنارتا  بامد(

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   11 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

 (ذا ی چراغ  ا را خاموش کنید ا زیر  ور م ع غرا بخورید6

ای کنید مرایط مورد عالعاه  (از اا در مورد عالعه  ایش بپرسید ا با یک بر امه زما  بندی س7

 اش را برایش فرا م کنید

 چگونه از خطای همسرم بگذرم؟

ذا ی اعت  ا ااعاا ذرمتن کار سختی است،اما  ر کار ساختی ا جاا  داد اش باا پیاماد  اای       

خو  ا مثبت   راو خوا اد باود، ر ا ساا ی باه عادر بزرذای اجاودش راتات تار مای توا اد            

ودش مخصیت بزرگ تر ا عابل ستایش تری دارد راتات  ببخشد،یانی  ر کسی که در درا  خ

تر از کسی که مخصیت کوچک ا تقیری دارد می توا د از خبا ای دیگرا  در ذررد،ذرماتن  

ا بخشید   ر چند برای   یشه در جاماه خیلی مهام اسات اماا در رااباط باین   سارا  از       

 ا  یت باالتری برخوردار خوا د بود

 ای   سرتا  در مواعای که الز  است بگرریاد  کاات زیار را تت اا     برای اینکه بتوا ید از خبا

 رعایت کنید

 (تکنیک  ای کنترل عصبا یت را بیاموزید ا یاد بگیرید چگو ه از آ ها استفادو کنید1

(به بهترین وحظاتی که در کنار  م دامتید فکر کنید ا یادتا  بیاید اعتی که  نگاا  دیاد ش   0

 بیایدعلبتا  می خواست از جا در 

 در مورد اینکه ماید اا به امتباو ا به صورت غیر ع دی م ا را  اراتت کردو فکر کنید(3

 (سای کنید خودتا  را جای اا بگرارید ا فراموش  کنید که   ه ما ا سا   ستیم4

 (زیاد به آ  فکر  کنید ا آ  را موضوعی غیر مهم ا درجه دا یا سه بدا ید5

بزرذی دامته اید که از خداا د ا تظار دارید آ ها را ببخشاد،پس   (بدا ید که م ا  م امتبا ات6

م ا بانوا ه بندو   ا  خدایی که بخشندو بود  یکی از صفاتش  ست سای کنیاد ببخشاید ا   

 ر گ ا بوی اسالمی به ز دذیتا  بد ید
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 چگونه یک رابطه خوب با مادر شوهرم داشته باشم؟

رخاورد مای کناد،یک وحظاه خاود را جاای اا       ذا ی اعت  ا مادر ماو ر خیلای باا ما ا باد ب     

بگرارید،فرض کنید پسری را به د یا آاردو اید  نگامی که در سخت تارین وحظاه  اا کناارش     

بودید تا اا بزرگ مدو است،تال اتساس می کنید کاس دیگاری صاات  اا مادو! اوبتاه ایان       

یاری   این تاس   اتساس  ادرستی است ا ما   ی خوا یم به آ  دامن بز یم اما در مادرا  بس

 مشابه به اجود می آید

 ن مشکل را تل کنیمدر این مبل  عصد داریم بگوییم چگو ه ای

 (سای کنید خودتا  را جای اا بگرارید1

 (به کدارت  ا دامن  ز ید ا آتش را ماله ار تر  کنید0

 (تا جایی که امکا  دارد پاسخ بدی را با خوبی بد ید3

 (سای کنید پیش دااری  کنید4

 ز   یست در این مورد با مو رتا  صحبت کنید(ال5

 آیا دویل آ  را می دا ید؟

پس اذر   ی دا ید بگرارید من به م ا بگویم،دویل آ  این است که م ا از دید خودتا  

موضوع را برایش تاریف می کنید ا مادر اا را در  ظرش بد می کنید،در چنین مواعای اتت اال 

ش آمد مو رتا  ترمت مادرش را می مکند ا این چیزی پس از مدتی ا اعتی دعوایی پی

 است که  باید  یچ اعت رخ د د

(با وش بامید ا سای کنید کار ایی که مد  ظر آ ها  ست را درست ا کامل ا جا  د ید 6

 باضی اعتها ماید مجبور موید تظا ر کنید که مثل آ ها فکر یا رفتار می کنید

تا  را عبع  کنید)این یک عاعدو کلی ا  بسیار مهم ( یچگاو ا تحت  یچ مرایبی ارتباط7

 است وبفا مراع  بامید(
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(بر امه  ای منظم برای دیدار   سرتا  با ااودینش ترتی  د ید ا   وارو در مورد اینکه اا 8

 زیاد مادرش را ببیند خومبین بامید

 راه حل دعواهای زن و شوهری

پیشگیری کند یاا دسات کام از مادت آ هاا        کات زیر می توا د  م از دعوا ای ز  ا مهو ری

 بکا د

 ( یش ا کنایه  ز ید1

 یش ا کنایه مثل خنجری است که م ا به راببه تا  می ز ید،م ا به دست خودتا  با این کار 

  ر آ چه برای بدست آارد ش سال  ا زت ت کشیدید را ایرا  می کنید

 د(از منید  تر   ای تکراری از جا     سرتا  خسته  شوی0

تر   ای تکراری،یانی اینکه  کاتی مهم که م ا   چنا  آ  را رعایت   ی کنید ا  یاز اسات  

 که   سرتا  آ   ا را مجددا به م ا ذومزد کند

(اعتی در تین دعوا بودید به موخی بگویید خ  دعوای زبا ی دیگار باس اسات بیاا باا  ام       3

به ذ نتا  می رسد(این مثال آ   کشتی بگیریم)یا چیز ای خندو دار ا  ر چیز مسخرو ای که 

 بر آتش دعوا  ست ا بسیار می توا د موثر بامد

 آیا شما زوج موفقی هستید؟)فاکتور های موفقیت در یک رابطه چیست؟(

 (آیا فضایی ایجاد کردو اید که در آ  بتوا ید اتساساتتا  را راتت ابراز کنید؟1

را بشاکنید،در دیان ماا مسال ا ا      اذر این طور  یست پس بهتر است خط عرمز  ای ساختگی 

  یچ خط عرمزی در راببه با ابراز اتساسات بین   سرا  اجود  دارد

 (آیا   چنا    دیگر را از ته علبتا  داست دارید؟0
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اینکه م ا از دارادار اا را داست می دامتید ماید بدیهی باماد،اما آیاا  ناوز ا پاس از دیاد       

ت دارید؟خ    ه ما ا ساا   ساتیم ا کام ا کاساتی       ه کم ا کاستی  ا   چنا  اا را داس

  ای فرااا  داریم

  ه ما تا تدادی اخالق  ای بد ا آزار د ندو داریام ا اعتای کاه ما ا باا   اه ایان مارایط         

   چنا    سرتا  را داست دامته بامید این خیلی مهم است

 چگونه بهترین همسر دنیا باشید؟

ید تا   سرتا   م در مقابل م ا مسوویت پریر (مسوویت پریر بامید ا طوری رفتار کن1

بامد،م ا سای کنید  ر کاری که بر عهدو تا  عرار می ذیرد را به بهترین  حو م کن ا جا  

د ید،این را بدا ید که م ا به ک ک   ین مسوویت پریر بود  می توا ید اعتبار مناسبی  زد 

   سرتا  پیدا کنید

ا  را یادآار موید،اما  یچگاو سای  کنید به مکلی (  وارو در ج ع  کات مثبت   سرت0

اغراق ذو ه از اا تاریف کنید،اذر اا تدس بز د که م ا فقط دارید  قش بازی می کنید این 

 تاریف ا ت جید م ا به مرات  برای اا ارزش ک تری خوا د دامت

 (مثبت بین بامید ا   وارو امید ا مور ا  شاط را در خا ه تا  تزریق کنید3

 عشق در زندگی زناشویی

عشق   ا   یرایی است که ما را اا می دارد ز دذی بهتری بسازیم یا دست کام تاالش کنایم    

ز دذی ما  را در   ین سبح کنو ی تفظ کنیم،عشق   ا   یرایی است که ما را اا مای دارد  

جیح زما  سختی  ا کنارش ب ا یم،  ا   یرایی که ذا ی باعث می مود دیگری را بر خود تار 

د یم،عشق   ا   یرایی است که باعث می مود اا را باا   اه کام ا کاساتی  اایش داسات       

 بداریم ا از ص یم اا عل  اا را بهترین بدا یم
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عشق اثبات اجود خداا د است ا عشق بهترین  دیه ای است که خداا د می توا سته به ا سا  

ا سا  دیگر( م تس فوق اوااادو   ا بد د،اتفاعا عشق از  وع ا سا یش)یانی داست دامتن یک 

 ا عابل ستایشی است

م ا اعتی به کسی عشق می ارزید مب ئنا تا  ا تح ل اینکه اا  اراتات ماود را  دارید،ما ا    

دوتا  راضی   ی مود از اا سو استفادو کنید یا اینکه کسی به اا از ذل  ازک تر بگوید،در ااعاع  

 عشق داا  یک راببه   سری را تض ین می کند

جربه یک عشق فوق اواادو ز دذیتا  را از این را به آ  را می کند،م ا از آ  به بااد اتت ااال   ت

ز دذی فوق اواادو تر ا مادتری خوا ید دامت،م ا کسی را داست خوا ید دامت ا کسی م ا 

 را،ا  ر دا  یاز م ا با عشق تامین خوا د مد

 چگونه قلب همسرتان را تصرف کنید؟

 دا کرد  عی  در   سرتا   بامیددائ ا به د بال پی

 پاوس منفی  د ید ا سای کنید   وارو مشوق ا امید د ندو بامید

سای کنید باری از داش اعضای خا وادو بردارید به جای اینکه دائ ا ا تظار دامته بامید دیگر 

 اعضا در خدمت م ا بامند

 در صحبت کرد  ا رفتار ک ال اتترا  را به   سرتا  بگرارید

  سرتا  صادق بامیدبا  

   وارو از خوبی  ای اا تاریف کنید ا  قاط مثبتش را به خود اا ا به دیگرا  بگویید

 عل  بزرذی دامته بامید ا به ااسبه آ  از خبا ای عابل ذرمت   سرتا  بگررید

در ز دذی ز امویی جزییات  م می توا ند بسیار مهم ا تاییین کنندو بامند،پس آ ها را  یز از 

  یندازید علم
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 کاری کنید که   سرتا  بدا د ااعاا برای م ا مهم است ا بود ش ارزش دارد

سادو ا کم خرج ز دذی کنید،بهتر است این را بدا ید که تج الت، ر چه به آ  بیشتر ا  یت 

 د ید بیشتر ضرر خوا ید کرد

رآاردو کنید،دستور بیشتر از آ  که از   سرتا  ا تظار دامته بامید سای کنید ا تظارات اا را ب

  د ید ا یا بیش از تد درخواست  کنید

 نگا  مشاجرات خا وادذی سای کنید طر  مقابل را مرمندو  کنید،تت ا الز   یست م ا 

پیراز مشاجرات بامید،سای کنید پیرازی تقیقی در علبتا  جشن بگیرید،آ  زما ی که جلوی 

 طوال ی مد  مشاجرو را ذرفته بامید

 تا  اتترا  بگرارید ا برای آ ها ا  یت عائل مویدبه عقاید   سر

 اتساس   سرتا  را بفه ید ا برای دستیابی اش به اتساسات مثبت تالش کنید

سای کنید در خا ه بیشتر ذومتا  کار کند ا ک تر زبا تا )اوبته ذا ی  م الز  است علبتا  

 کار کند!!! تواستا  بامد در این زمینه  م کوتا ی  کنید(

 است مسابقه یا رعابت  ا ا بازی  ایی ایجاد کنید ا  ر داتا  از ا جا  آ  ورت ببرید بهتر

 چگونه یک همسر وظیفه شناس و رویایی باشیم؟

(م ا باید بتوا ید کار ای زیادی ا جا  د ید ا   چنین بایاد بتوا یاد آ  کار اای زیااد را باا      1

ار ایی که به ما ا ااذارار مای کنناد     دعت خوبی ا جا  د ید،باید کاری کنید که موفقیت در ک

 برای   ه اعضای خا وادو تا  عادی مود

(یک   سر اظیفه مناس ا محبو  مناخت خوبی از کار ایی که باه اا محاول مای ماود ا     0

ااوویت آ ها دارد ا   چنین آ ها را به  وبت ا بدا  اینکه  یاز بامد   یشه به اا یادآاری کنیاد  

 ا جا  می د د
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ظیفه مناس ا محبو   یچ اعت  قش بازی   ی کند ا   یشه کار ایی که باه  (یک   سر ا3

اا دادو ا د را مبابق اعتقادتش مبنی بر ا جا   ر کاری به بهترین اجه ا جا  می د اد،اا  رذاز   

  ی خوا د ادای کسا ی که اظیفه مناس  ستند را در بیاارد بلکه در درجه اال بارایش مهام   

 ا به خودش ثابت کنداست که اظیفه مناسی اش ر

(یک   سر اظیفه مناس ا محبو  دمدمی مزاج  یست! اا تزوزل مخصیت  ادارد ا اینگو اه   4

 یست که  ر وحظه  ظرش عوض مود،اا اعتی ترفی را می ز د مب ئنا عبال در ماورد آ  فکار   

 کرد کردو ا جز در موراد  ادر  یچ اعت ترفش را تغییر   ی د د

محبو  به خوبی می دا د که باید صرفه جویی کناد،تتی اذار اا   (یک   سر اظیفه مناس ا 5

منابع مناسبی برای خرج کرد  در اختیار دامته بامد باز  م دویلای   ای ماود کاه اوخرجای      

کند،اوبته اا مناخت خوبی از خرید مناس  دارد ا   ین موضوع باعاث مای ماود اا خسایس     

  شود ا فقط تسابگر ا منبقی بامد

 همدلی در زناشوییراز دستیابی به 

در ابتدا   ه چیز ایدو آل است،ااعاا باار کرد ی  یست عشقی کاه چنادین ساال باه د بااوش      

ا گار علبتا  می خوا د منفجر ماود اماا مااید پاس از ذرمات      بودید را باالخرو پیدا کردو اید،

بیت مدتی که رایتا  در رای  م باز مد،اختال   ظر  ای خود را در زمیناه چیادما  خا اه،تر   

 بچه،مسائل اعتصادی ا ... به راتتی ا با صدای بلند خبا  به  م بگویید

 ظر کارمناسا  بر این است که عالعه بین ز  ا مو ر تغییر   ی کند فقط اتت ااال بااد از آ    

ز  ا مو ر زما  ک تری برای ابراز اتساسشا  در اختیار خوا ند دامت،را کار ای زیار بارای   

 بین ز  ا مو ر توصیه می مود   دوی بیشتر در راابط

  وارو م   ا موعع خوا  به  ظراتی از   سرتا  که با  ظرات م ا متفاات بودو فکر کنیاد  (1

ا سای کنید در محیبی به دار از اتساسات ا با منبق ا عقال یت متوجاه ماوید کاه بهتارین     

  ظر کدا  است
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مته بامید،ک ک کنید اا بتوا د باا  (سای کنید   وارو در ز دذی با   سرتا  با اا مشارکت دا0

 م ا ایدو  ایش را به ااعایت تبدیل کند

(ذا ی سفر کرد  بدا   م الز  است،ذا ی خو  است ک ی از  م دار بامید تا دوتنگ  ام  3

موید،ارتباط از  وع ز گ ا اس ا  اس  م ذا ی الز  است آ  را تجربه کنید،  یشه  باید کناار  

 وزدو موید م بامید جوری که از  م د

 (به محل کارش ز گ بز ید ا تاوش را بپرسید4

(سای کنید ساعات کاری تا  را ک تر کنید ا بیشترین توجه تا  را مابو  کنید به سااختن  5

 راببه ای بهتر با   سرتا 

(صبحا ه ای دوچس   ر راز تهیه کنید ا در زما  صبحا ه خورد  با  م اتفاعااتی کاه آ  راز   6

 ا پیش بینی کنیدم کن است بیفتد ر

 (م   ا در مورد پیش بینی  ایتا  صحبت کنید7

 خط قرمز های مردها)هشدار برای زن ها(

مواردی که در زیر ذکر مدو ا د خط عرمز مرد  ا می بامند ا  یچ اعت  باید آ ها را به رخشا  

ا وادو را ستند ا در صورت تکرار فرااا  میتو ند یه خبکشید)دعت کنید اینها ااعاا خط عرمز  

 از پایه تخری  کنند(

 (در مورد اینکه آ ها پول کافی  دار د1

این ااعاا یک مسئله تیاتی است ا مرد  ا رای آ  خیلی تساسند تتی اذر این مسئله را 

بصورت غیر مستقیم  م مبرح کنید آ ها متوجه می مو د ا در مورد آ  مرمندو تر خوا ند 

که  توا سته بامند رفاو خوبی برای خا وادو ما  ایجاد کنند مد،چرا که مرد ا ببور ذاتی از این

اتساس مرمندذی می کنند،یادآاری این مسئله از سوی ز   ا درست مثل این است که غرار 

 مو رما  را زیر پایشا  وه کنند
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 (در مورد موی سرما  اعتی که کم پشت مدو0

د این مسئله آ  عدر که موی سرد مرد ا چیزی است که رای آ  بسیار تساس  ستند،مای

مرد ا فکر می کنند برای ز   ا ا  یت  دامته بامد اما مرد ا عباا متوجه این موضوع   ی 

 مو د،موی سر مرد ا به غرارما  ذرو خوردو ا مسخرو کرد  آ  عواع  بدی خوا د دامت

 (در مورد عد مرد ا،اعتی کوتاو است3

  ه تالمشا  را برای بلندتر مد  کردو ا د اما مرد  ایی که عد کوتا ی دار د ما وال خودما  

موفق  شدو ا د،ماید  نگامی که ز  ذرفته ا د این موضوع را فراموش کردو ا د ا از پریرش 

اذر   سرما  با  یش ا کنایه به اا در مورد عدش  کته عدما  توسط   سر راضی بامند اما 

مب ئنا تاثیر مثبتی در آیندو راابط ای را یادآار مود عباا آ  داغ عدی ی تازو می مود ا 

  خوا د ذرامت

 (مقایسه با مرد ای دیگر4

اعتی مرد خود را با دیگرا ی که از بهتر  ستند عیاس می کنید منتظر  تایج خوبی  بامید زیرا 

م ا تس تنفر را در اجود مردتا  بیدار کردو اید،مرد م ا داست دارد عهرما  بامد در  ظر 

ای برایتا  بهترین بامد،م ا تق  دارید توا ایی  ا ا امکا اتی که برایتا   م ا ا در  ر زمینه

 فرا م کردو را مسخرو کنید
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 (کنترل غریزه جنسی)فصل دوم

 هوای نفس خود را کنترل می کردند؟بزرگان ما چگونه 

آیت اهلل مرعشی  جفی را تت ا می مناسید جاو  است در خااطرات ایشاا  مای خوا اد  کاه      

تی که ایشا  در سنین  وجوا ی بودو ا د با داستا  خود برای تربیت  فسشا  ماثال باه کناار    اع

مغازو  ایی که خوراکی خوم زو ا مورد عالعه ما  را دامتند مای رفتناد در تااوی کاه پاول      

کافی دامتند اما از خرید آ ها صرفنظر می کرد د تا  وای  فسشا  را تربیت کنند،ا این چناین  

 کار ایی فردی رمد می کند ا می مود آیت اهلل مرعشی مارا ا با چنین 

 چگونه غریزه جنسی را کنترل کنیم؟

 به  ظر می رسد تکنیک  ای زیر بتوا د در این زمینه به م ا ک ک کند

 از پومید  وباس تنگ خودداری کنید-

 آ  سرد به مقدار کافی بنومید-

 به فکر ا خیال خود اجازو جوال   د ید-

 کلی از تنهایی پر یز کنید یا ببور-

 از تضور در مراسم  ای مختلط ا تحریک کنندو بپر یزید-

تاداد اعدو  ای مسواک زد تا  را افزایش د ید)تت ا خ یر د دا  مناس  تهیه کنید ا به -

 تاداد مناس  در طول  فته از عرص  ای  اناع استفادو کنید

 داستا   ای تحریک کنندو  خوا ید-

 رک جنسی با داستا تا  یا ... ا جا   د یدموخی  ای مح-
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 به سخنرا ی  ایی که در مورد مسائل جنسی  ستند ذوش  د ید-

 کتا   ای آموزمی ایژو متا لین را  خوا ید-

 ما  سبک بخورید ا سپس به پیادو رای براید-

 در زما  استح ا  کامال عریا   شوید ا وباس  ای زیرتا   م تحریک کنندو  بامد-

 به رختخوا  می راید فکر خود را مشغول کنید اعتی-

 اعتی که تحریک مدید تا تد امکا  سای کنید تنها   ا ید ا به ج ع بیایید-

 از خورد  مواد تحریک کنندو ما ندو فلفل ا یا فست فود ا ا ... بپر یزید-

 یک بر امه برای ارزش  ای سنگین تهیه کنید-

 آثار و پیامدهای خودارضایی چیست؟

 موارد ذکر مدو در زیر از عواع  بد خودارضایی بامند ر می رسدبنظ

 درد جا کا ی که کل اجود فرد را به مرار فرا می ذیرد-

 اتساس عرا  اجدا ی که   وارو با فردی که خودارضایی می کند   راو خوا د بود-

 فورا  بیشتر غرایز به مرارمحرامیت از ارضای مبلو  غرایز ا -

 جس ا ی به مرار ا با افزایش تاداد دفاات تحلیل رفتن عوای-

 خبر اعتیاد به خودارضایی ا ذرفتار مد  در منجال  ذناو-

 مکست  ای پیاپی ا وه مد  ارادو ا عزت  فس-

 فاصله ذرفتن از دستورات خداا د به مرار-

 ذرایش بیشتر به ا زاا ا داری از ج ع-
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 خوا   ای بیشتر ا  امنظم تر-

 جنسی به دویل محرامیت  ای مدید اتت ال ایجاد خشو ت-

 تحریک پریری سریع-

بدویل زیاد مد  تحریک پریری اعصا  رای آوت در  -زادا زاوی-ارضای سریع ا  امبلو -

 مرد ا

 خورد  غرا بصورت  ا نجار)پرخوری ا کم خوری(-

 ایجاد تزوزل مخصیت ا وحظات باال ا پایین زیاد ا تص ی ات  اذها ی ا غیرعابل پیش بینی-
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 )درمان گیاهی مشکالت جنسی(فصل سوم

 درمان گیاهی ناتوانی جنسی در مردها

 عارضه می توا د چه علت  ایی دامته بامد؟

 (استرس بیش از تد ا تداا  راز ای پر استرس1

 (فشار کاری مدید ا یا کار در مرایط سخت0

 (مصر  بیش از ا دازو اوکل ا  ومید ی  ای اوکل دار3

 از ا دازو عهوو ا مکالت  ای عهوو دار (مصر  بیش4

 اتوا ی جنسی ا اختالالت یا ذا ی عد   اوظ عارضه ای است که ما وال باا بااالتر رفاتن سان     

 پیش می آید

 ا ...

 راو درما  ذیا ی این بی اری چیست؟

ریشه آموا ذا دا افزایش د ندو عاوو جنسای ا تنظایم کننادو ذاردش جریاا  خاو  در باد          

 می توا د درما  مناسبی برای اختالالت  اوظ بامداست،این ذیاو 

 راش مصر  آ  چگو ه است؟

می توا  از پودر این ذیاو   راو با  ومید ی  ایی مثل عرعیات بهار  ار ج،ذال ،بیدمشک 

 )ما ند مربت خاکشیر( استفادو کرد

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   25 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

 درمان گیاهی بیماری پروستات

سال  52دا  با سن  ای باالتر از بزرگ مد  خوش خیم غدو پرستات به  ظر می رسد در مر

 امری عادی بامد،این عی  باعث ایجاد مشکالتی در مرد ا خوا د مد

 از آ  ج له می توا  به مشکالت زیر امارو کرد:

 (درد در  اتیه مربوطه1

 (ادرار در دفاات)تکرر ادرار(0

 (مشکالت در ادرار کرد  ا عبرو عبرو آمد  ادرار3

 (بند آمد  ادرار4

 نگا  ادرار(درد  5

 (سخت تر مد  ادرار6

 (عد  کنترل بر رای ا زال7

 راو درما  ذیا ی بی اری  ای پراستات چیست؟

ذیاو ذز ه جلوی بزرگ مد  پراستات را می ذیرد ا مشکالت  امی از بزرگ مد  آ  را 

 درما  می کند

 م ا می توا ید برای درما  از جوما دو یا کپسول این ذیاو استفادو کنید

 گیاهی مشکل کم شیر بودن مادر درمان

کم بود  میر مخصوصا در دارو کنو ی بی اری   ه ذیاری مادو اسات،در زماا   اای عادیم       

ما وال مادرا  با سن باالتر دچار چنین مشکلی می مد د اما اکنو  ایان مشاکل بسایار ماایع     

 است،تتی در مادرا  جوا   م به افور دیدو می مود

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   26 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

 د آار دو این مشکل بامندموارد زیر می توا ند به اجو

 (عد  تغریه مناس  ا کافی مادر1

 (استرس ا اضبرا  زیاد مادر0

 (عد  خوا  منظم یا کافی3

 ؟راو درما  آ  چیست

 جوما دو دا ه موید رازا ه سه بار مصر  مود

 درمان گیاهی دردهای قاعدگی

 راو درما  ذیا ی درد ای عاعدذی چیست؟

 درما  مناسبی برای این مشکل بامدبه  ظر می رسد سنبل ختایی راو 

این ذیاو دارایی تنظیم کنندو عاعدذی ا دارای اثر خو  سازی اسات   چناین مای توا اد اثار      

 مبلوبی بر رای درما  درد ای پایین مکم ا میزا  خو ریزی دامته بامد

 ذل   یشه بهار بندآار دو خو  در زما  عاعدذی است ا اثرات مناسبی بر تنظیم میازا  خاو   

 از دست رفته در این دارا  خوا د دامت)توصیه مدو بصورت جوما دو مصر  مود(

 گیاهی که کمک می کند درد زایمان کم شود

ما ه منتهی به بارداری به  ظار مای رساد مای      3رازی یک ویوا  از جوما دو برگ ت شک در 

ا بساط   این   توا د ک ک مایا ی به تقویت عضالت رتم کند ا درد  نگا  زای ا  که  امی از

 ارزش  ای رازا ه  م استفادو کرد عضالت است را کم کند،اوبته در کنار این می توا  از
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 (ویژگی های یک خانواده اسالمی)چهارم فصل

 تالش برای هر چه مستحکم تر کردن پیوند زناشویی

 یچگاو در دین مبین اسال  به طالق توصیه  شادو ا  ایچ اعات اماری پساندیدو  یسات،راح       

کم بر خاا وادو در اساال    ادوی،  یاری ا   زباا ی اسات ا تفاظ آ  از ااجا  ااجباات         تا

است،عوا ین سخت ذیرا ه اسال  برای ا حالل خا وادو در مراتل بادی می بامد چرا که مهم تر 

از آ  عبل از رسید  به چنین مراتلی است،اعتی که مرد ا ز   ر دا اظیفه دار د به موعاع از  

به موعع کوتاو بیایند ا رفتاری مایسته دامته بامند ا  ر دا تفظ خاا وادو را  تق خود بگرر د،

 در ااوویت عرار د ند ا برای  ر چه مستحکم تر کرد  پیو د ز امویی ما  بکومند

ز  ا مو ری که با آموزو  اای اساالمی آمانایی بیشاتری دار اد از آ  جهات خاا وادو  اای         

بال در دین اسال  خیلی چیز ا که الزمه ازدااج است مستحکم تری را تشکیل خوا ند داد که ع

 مثل از خودذرمتگی،مثل کنترل خشم ا غض  ا ... را آموزش دیدو ا د

اما کسا ی که آمنایی ک تری با دستورات پیشوایا  دینی ما دار د بهتر است به سرعت آموزش 

  ای رفتاری راا شناختی را فرا بگیر د

  است که   وارو برای مستحکم تار کارد  پیو اد ز اماویی ا     در دین اسال  بر ز  ا مرد ااج

خا وادو ما  تالش کنند،آ ها باید آ قدر پیو د ز امویی ما  را محکم کنند که مشکالت جزئای  

 خللی در این پیو د مستحکم به اجود  یاارد ا زمینه ساز اتفاعات  اخومایند بادی  گردد

 وحدت در دین زمینه ساز وحدت عملی

توصیه کردو که   ه به ریس ا  اوهی چنگ ز ید،اعتی   ه اعضای خا وادو در دینشا  خداا د 

اتدت دامته بامند،آ ها عباا به ا جا  داد  اع ال مشترکی توصیه خوا ند مد،این زمینه ساز 

 اتدت در   ه زمینه  ای دیگر می ذردد
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ین دویل ازدااج دائام  در دین مبین اسال  اتدت در دین الزمه مراع ز دذی می بامد ا به   

 مسل ا  با غیر مسل ا  جایز  یست

پس از ازدااج  ر دا باید تالش کنند تا به   دیگر از وحاظ فکری  زدیک تر مو د)این  زدیاک  

تر مد  باید با مایار مارا  صورت ذیرد یانی این  بامد که مثال مو ر یک عاد  از افکاارش   

س ت افکار درست تر ا توصیه مدو تر تغییار جهات    کوتاو بیاید ا ز   م یک عد ،بلکه باید به

 د ند ا  ر دا در آ  به توافق برسند(

 روابط زن و شوهری در حریم خصوصی

در یک خا وادو اسالمی ز  ا مو ر رااببی با  م دار د که از چشم فرز دا  دار اسات،فرز دا   

اق مخصاوص ز  ا ماو ر    باید اارد این محیط مو د ا یا در جریا  این رااباط عارار ذیر اد،ات   

  وارو باید از اتاق فرز دا  جدا بامد ا فرز دا  برای اارد مد  به آ  ابتدا اجازو بگیر د،از آ جا 

که این راابط برای ادامه بقای خا وادو الز  است  باید عبع یا کم مود،بلکه باید ساز ا کار اای  

 ذرفته مود مناس  جهت ا جا  آ  در ساعاتی که بهترین زما  است در  ظر

در اتادیث مختلفی  سبت به مخفی  گه دامتن راابط ز امویی از چشم فرز ادا   شادار دادو   

مدو است ا در صورتی که این  شدار ا جدی ذرفته  شود عباا با عواع  بادی   اراو خوا اد    

 مد

 اهتمام بر تربیت کودک در اسالم

توراتی اسات کاه بساتر مناسابی     یکی از کارکرد  ای خا وادو در دین مبین اسال  مج وعه دس

برای تربیت فرز د در خا وادو را فرا م می کند،در اتادیث ا منابع دینی ما تاکید بر موضاوعاتی  

  چو  بدست آارد   ا  تالل،طرز برخورد با کودک،تالش در جهت آموزش کودک   زماا   

راتی کاه بارای   با توجه به عادت داد  اا به ارزش،داد  میر مادر به کاودک ا مج وعاه دساتو   

طیف سنی تا  وجوا ی را مامل می مود باعث می مود اصل ا  هال یک کاودک خاو  کاماته    

 مود
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کودکا  ما باید اسالمی تربیت مو د،با آموزو  ای اسال  آمنا مو د ا برای اجرای ع لی آ ها در 

 ز دذی آموزش  ای الز  را ببینند

عرآ  می خوا ند متوجه این موضاوع مای   اعتی کودکا  ما داستا  صبر ای تضرت ایو  را در 

مو د که اعتی مشکلی بزرگ برایشا  به اجود می آید باید صبر کنناد،اعتی داساتا  تضارت    

یوسف را در عرآ  می خوا ند می دا ند که عزت ا ذوت در دست خداست ا  ار کاه را بخوا اد    

 ند با ایان تقیقات   عزیز می کند ا  ر کس را بخوا ید ذویل،اعتی داستا  ست گرا  را می خوا

مواجه می مو د که تتی پادما ا  ست گر  م با اجود ثرات بسیار زیاد  توا ستند خودما  را 

از مرگ  جات د ند،آ ها می دا ند که غیر از این تیات مادی تیات اخرای را در پیش خوا ند 

ر آینادو  دامت ا این دا ستنی  ا ا دا ستنی  ای دیگر به آ ها ک ک می کند ز ادذی بهتاری د  

 دامته بامند،پس بهتر است کودکا  ا  را در   ا  ابتدا به کالس  ای ماار  عرآ ی بفرستیم

 خوش رفتاری اعضای خانواده با هم

در یک خا وادو اسالمی اعضای خا وادو با  م رفتار خوبی دار د،رفتار مساو ت آمیاز ا مهربا ا اه   

رز دا  با یکدیگر   ی ذرارد ایان خاا وادو   ز  ا مو ر ا   چنین با فرز دا شا  ا رفتار خو  ف

 دچار آفت  ایی   چو  تسد،کینه یا درذیری مود

این خا وادو دارای آرامشی مثال زد ی می بامد،رفتار ای ما بین اعضای خا وادو توا  باا اتتارا    

متقابل ا درک مشترک است ا در چنین خا وادو ای اعضای آ    وارو به س ت ک اال بیشاتر   

 د ا راز به راز از منکرات بیشتر فاصله می ذیر ددر ترکتن

 در اتادیث ما دائ ا بر اخالق  یک ا پسندیدو برای ز  ا مو ر تاکید مدو است

 زن با حیا ترین در خارج از خانه و بی حیاترین در کنار شوهرش

در یک خا وادو اسالمی ز  به عفا  ا تجا  آراسته است،مرد  م با  یارای غیارت مردا اه ای    

که خداا د در اجاودش باه ادیااه  هاادو از وغازش  اای اتت ااوی ز  خاود جلاوذیری مای           

کند،پومش ز  در بیرا  از منزل را می توا  بانوا    اد یاک خاا وادو ا سابح اعتقاادات آ      
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خا وادو دا ست،ز ی که تجا  برتر را در بیرا  از منزل ا تخا  می کند مب ئناا ایان  کتاه را    

پسندیدو خود را با پومید  وباس  ای زیبا بارای   سارش بایاد تک یال     می دا د که این کار 

 کند

 گذشتن از خطاهای همدیگر

 یچ ا سا ی بی خبا ا امتباو  یست)اوبته بجز اما   ای ماصاو (،ا  ار کاس عبااا در باضای      

مواعع رفتار ایی از اا سر می ز د ا یا ترفی می ذویاد کاه تتای ذاا ی خاودش  ام متوجاه        

د،در چنین مواعای   وارو   سرا ی که ز دذیشا  را با آماوزو  اای اساالمی    امتبا ش می مو

 بنا کردو ا د از خبا ای   دیگر می ذرر د ا   دیگر را می بخشند

 اوبته این ذرمتن ا بخشش عباا تد ا مرزی دارد ا  باید از  ر چیزی چشم فرا بست

 در یک خانواده اسالمی اعضای آن به خدا توکل می کنند

ت به   ین دویل در یک خا وادو اسالمی تزوزل با اتفاعاتی کاه برایشاا  پایش مای آیاد      ا درس

باعث بر  م خورد   ظم خا وادو   ی مود،اذر اتفاق  اباارا ه ای برایشا  افتااد چهارو  ایشاا     

سریع برافراخته   ی مود چرا که آ ها با ریس ا ی محکم به خداا اد متصال  ساتند ا در  ار     

د را از دست  خوا ند داد،آ ها دعیقا باه خادا ای اا  دار اد ا مای دا ناد کاه        مرایبی توکل خو

 سرا جا    ه چیز ختم به خیر خوا د مد

 شناخت از وظایف و مسولیت پذیری

در یک خا وادو اسالمی اعضای آ  به خوبی می دا ند اظیفه ما  چیست ا باه بهتارین ماکل    

یر بار مسوویت به  یچ اجه ما ه خاوی  خوا ند م کن اظیفه ما  را ا جا  خوا ند داد،آ ها از ز

کرد ا مسوویت خود را به ذرد  دیگری   ی ا داز د،در چنین خا وادو ای ما وال   ه از ز دذی 

 در کنار  م راضی ا خشنود  ستند

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   31 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

 امر به معروف و نهی از منکر

یق ا از ا جاا   در یک خا وادو اسالمی دائ ا اعضای آ    دیگر را به ا جا  داد  خوبی  اا تشاو  

داد  بدی  ا برترر می دار د،در چنین خا وادو ای راز به راز از تاداد بدی  ایشا  کاسته باه  

م ار خوبی  ایشا  اضافه می مود،اعضای این خا وادو عبال میوو  ای بیا  امار باه ماارا  ا    

دو از  هی از منکر را آموخته ا د ا درسات مای دا ناد چگو اه بگویناد کاه بقیاه اعضاای خاا وا         

 دستشا   اراتت  شو د

 تالش برای دنیا! اما عدم وابستگی به دنیا

در یک خا وادو اسالمی  ر چند   ه اعضا برای دست یافتن به ز دذی بهتر تالش می کنند اماا  

 یچ ذاو به مال ا منال اابسته   ی مو د،آ ها به خوبی می دا ند که رازی   ه اینها را خوا ند 

به فکر د یای دیگر خود بامند،اوبته این سب    ی مود د یا را ر ا کنناد  ذرامت ا رفت ا باید 

ا به کنج عزوت برا د ا از   ه چیز دست بکشند،این خا وادو به ما ند بقیه موضاوعات در ایان   

 زمینه  م متاادل ع ل می کنند

 روابط خوب با اقوام و بستگان

 ستند تا بهتارین رااباط را باا بساتگا      در یک خا واداو اسالمی   ه اعضای آ  خا وادو آمادو 

خود دامته بامند،آ ها به بستگا  خود سر می ز ند ا از اتواوشا  جویا می ماو د،آ ها را بساته   

به امکا اتشا  به خا ه ما  دعوت می کنند ا از آ ها پاریرایی مای کنناد،  چنین آ هاا از  ار      

ی کنند،در چناین خاا وادو ای   پیشنهادی که سب   زدیک تر مد  ما  به  م مود استقبال م

  ه اعضای آ    وارو آمادو  ستند در تاد تاوا  خاویش در زماا  مشاکالت بااری از داش       

بستگا  خود بردار د،این عوا ین در اسال  اعتی ا  یتش برای ما مشخص می مود که در اباااد  

  ادیگر در  اسیع مثال یک کشور فرض کنیم   ه به این امر پایبند بامند ا متاهد باماند باه   

 زما  مشکالت ک ک کنند،آ گاو می توا  به جاماه بهتری دست یافت
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 حساب دخل و خرجشان را دارند

  ی خوا ند بخاطر پز داد  خرج اضافی کنند ا کامال می دا ند کاه باه عادر درآمدماا  بایاد      

راو  خرج کنند،اذر  م پووی که ما ا ه به دست می آار د را مازاد می دا ند سای مای کنناد در  

رفاو اجت اعی اعشار آسی  پریر ا یا بانوا  صدعه ا یا ک ک  اای  قادی باه  یازمنادا  ا ادا      

 کنند

 رعایت نظافت و بهداشت

در یک خا وادو اسالمی   ه اعضای خا وادو برایشا  رعایت بهدامت در درجه باالیی از ا  یات  

می توا د از باه اجاود آماد     عرار دارد،آ ها به خوبی می دا ند که   ین رعایت بهدامت چگو ه 

مشکالت بزرگ برایشا  پیشگیری کنند ا به خوبی از تاثیر بسیار زیاد آ  بر راابط بین اعضاای  

 خا وادو ا راابط اعضای خا وادو در جاماه آذا ند

 روابط توام با تکریم و احترام

است،آ ها به خاوبی  در یک خا وادو اسالمی راابط ما بین اعضای خا وادو توا  با تکریم ا اتترا  

می دا ند که خورد کرد  غرار یکی از اعضای خا وادو باه عی ات آسای  دیاد  خاا وادو ت اا        

خوا د مد ا   وارو در  ر مرایبی سای می کنند برای خودما  این خط عرمز را  گه دار د ا 

 به  یچ اجه به خودما  اجازو   ی د ند  سبت به  م بی اتترامی کنند

 ربیات گذشتهدرس گرفتن از تج

در یک خا وادو  وپای اسالمی ماید به دویل کم تجربگی اعضای آ  در ابتدا اماتبا اتی صاورت   

ذیرد اما عباا اعضای آ  خا وادو اجازو  خوا ند داد این اماتبا ات تکارار ماود،آ ها از اتفاعاات     

 ذرمته درس می ذیر د ا به مرار ع لکرد بهتری در مقابل مشکالت خوا ند دامت
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 امه ریزی بر اساس واقعیت های موجودبرن

در یک خا وادو اسالمی اعضای آ  دچار تو م   ی مو د،آ ها رایایی فکر می کنند ا باا توجاه    

 به امکا اتی که در اختیار دار د بر امه ریزی خوا ند کرد
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 (و شوهری بازی های زن)چهارمفصل 

نحصر به فرد ا محبوبی که بارای ز   بازی  ای مخالصه فصل چهار )بازی  ای ز  ا مو ری(:

ا مو ر  ا در این عس ت  طراتی مدو ا در اختیار آ   ا عرار ذرفته ک ک مای کناد ذرماای    

یک راببه ز امویی را داچندا  می کند،این بازی  ا  قش تحریک کنندذی  دار د اوی در عین 

 مرذی خارج کندتال می توا د از رازمرذی یک راببه جلوذیری کند یا راببه را از راز

 

 1بازی م ارو

 نام بازی:حدس آب میوه مخلوط

 مرح بازی:

تادادی آ  میوو تهیه کنید،سپس چشم  ای   سرتا  را ببندید ا تادادی از آ  میوو  ا را 

در یک ویوا  مخلوط کنید،  سرتا  باید تدس بز د این کدا  آ  میوو  ا بود د که مخلوط 

 مدو ا د

 مزیت  ای بازی:

ازی  م می توا ید طام  ای جدید را امتحا  کنید، م از آ ها ورت ببرید اما مهم ترین در این ب

مسئله این است که این بازی دا سر برد است یانی اذر م ا امتباو تدس زدید  م اتساس 

 باز دو بود   خوا ید کرد

 عوا ین بازی:

 ا  امتحا  کند(باید   سرتا  عبل از بازی   ه آ  میوو  ا را ببیند ا مزو ما  ر1
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(داربین فیل برداری برای جلوذیری از تقل  الز  است  نگامی که چشم   سرتا  بسته 0

 است تصاایر را ضبط کند

 (جری ه فرد باز دو باید عبل از بازی تایین مود3

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

 می خوا ید تغییرد ید کته:م ا می توا ید این بازی را به مکلی که 

 0بازی م ارو

 نام بازی:گارسون ویژه

 مرح بازی:

  سرتا  بانوا  ذارسو  غرایی که م ا پختید را برایتا  سرا خوا د کرد،اا در ت ا  طول 

مدت غرا خورد    چنا  با وباس ذارسو   ای رستورا  باالی سر م ا خوا د ایستاد ا 

 دستورات م ا را ا جا  خوا د داد

  ای بازی:مزیت 

 این بازی می توا د جری ه یکی از بازی  ای دیگر بامد

غرار   سرتا  در این بازی مکسته خوا د مد ا اا از این به باد بهتر درک می کند که ذا ی 

 الز  است برای ورت برد  خا وادو اش از تق خود بگررد

 عوا ین بازی:

ا  م باید ذارسو  موید اعتی که تت ا این بازی را به تاداد زاج باید ا جا  د ید ا م 

   سرتا  آمپزی کردو است

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید
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  کته:م ا می توا ید این بازی را به مکلی که می خوا ید تغییرد ید

 3بازی م ارو

 نام بازی:آرایشگر محبوب

 مرح بازی:

از بازار یک بار م ا   سرتا  ا یک بار ایشا  با تهیه اسایل زیبایی مخصوص مرد ا ا ز   ا 

 م ا را آرایش می کند

این آرایش برای مرد ا مامل مدل مو ا ا ریش  ا ا برای ز   ا مامل مدل مو ا ا   چنین 

 آرایش صورت می مود

پس از آرایش  ر داتا  باید به آرایش ا جا  مدو امتیاز د ید ا مج وع امتیاز م ا بانوا  

 فردی که آرایش را ا جا  دادو محاسبه خوا د مدامتیاز برای 

 پس از این کار  ر کدا  امتیازش بیشتر بود بر دو بازی مدو است

 مزیت  ای این بازی:

داست دارید به چه مکلی ببینید  بازی م ا می توا ید به   سرتا   شا  د ید که اا رابا این 

 م ا را اع ال کندا اا  م اتت اال پس از این بازی سای خوا د کرد  ظر 

اعتی که   سرتا  توصله آرایش کرد   دارد می توا ید با این بازی کاری کنید که این کار را 

 برای م ا ا جا  د د

این بازی به م ا یادآار می مود اعتی که داست دارید   سرتا  زیبا ا آراسته بامد باید 

 متااعبا خودتا   م   ینگو ه بامید

 م ا را بیشتر خوا د کرداین بازی ذرمای راابط 
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با این بازی م ا عباا با اسایل جدید ا تکنیک  ای آرایش آمنایی بیشتری پیدا خوا ید 

 کرد،چیزی که ماید رازی به دردتا  بخورد

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

  کته:م ا می توا ید این بازی را به مکلی که می خوا ید تغییرد ید

 4بازی م ارو

 نام بازی:پیشگوی برتر

 مرح بازی:

این بازی می توا د صبح  ا عبل از رفتن به محل کار ا جا  ذردد، ر دا م ا باید توادثی که در 

 آ  راز یا در  فته یا در ماو جاری عرار است اتفاق بیفتد را پیشگویی کنید

زییات ا  ر چیز دیگری مربوط این پیشگویی می توا د مربوط به کیفیت یا زما  اعوع ا یا ج

 مود

 مزیت  ای این بازی:

این بازی می توا د  ر راز به م ا یادآاری کند اتفاعات جرابی در آیندو عرار است برایتا  پیش 

 بیاید ا به م ا  وید آیندو ای جرا  تر را بد د

بینی این بازی ک ک می کند اعتی اتفاعی خال  میل تا  رخ می د د اوی م ا آ  را پیش 

ذردو اید با اجودی که از آ  اتفاق بد  اراتت  ستید اما تس خومحاوی  امی از ذرفتن امتیاز 

 بیشتر ماید عصبا یتتا  را ک ی اوتیا  بخشد

در صورتی که این بازی صبح  ا ا جا  مود ک ک می کند زادتر ااوین وبخند صبحگا ی رای  

 وبا تا   قش ببندد

 عوا ین بازی:
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 ات پیش بینی مدو را تت ا یاددامت  داریدم ا باید اتفاع

 در صورتی که اعت کافی برای یاددامت کرد   دارید می توا ید صدا ا را ضبط کنید

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

  کته:م ا می توا ید این بازی را به مکلی که می خوا ید تغییرد ید

 5بازی م ارو 

 ماشین نام بازی:شستن

 مرح بازی:

یک مامین دا  ی ه تقریبا متقار  دارد، ر کدا  از م ا اظیفه مستن یک  ی ه از مامین را بار  

عهدو می ذیرید ا در  هایت  ر داتا  باید به خودتا  ا به   سرتا    رو د یاد،مج وع   ارو   

  ر کسی باالتر بود اا بر دو بازی است

 عوا ین بازی:

برای  ظر داد  بیاارید ا امتیاز اا را با ضاریبی مشاخص در مج اوع     م ا می توا ید دااری  م

 امتیازات محاسبه کنید

م ا باید امتیاز خا م خا ه را با ضریبی باالتر ببرید،چرا که ز   ا ببور ما ول توا اایی ک تاری   

 در این زمینه دار د

 مزیت  ای این بازی:

ا جا  د ید   وارو مامین ت یز تری خوا ید  اتت اال از این به باد در صورتی که بازی را مرتبا

 دامت

 این بازی ک ک می کند راببه ذر  تری با   سرتا  دامته بامید
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  چنین این بازی ک ک می کند متوجه موید با ک ک  م ا تقسیم اظایف می توا ید  تیجه 

 مبلوبی بگیرید

 یل می کنداین بازی کاری عادی ا رازمرو را برای م ا به یک مسابقه جرا  تبد

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

  کته:م ا می توا ید این بازی را به مکلی که می خوا ید تغییرد ید

 6بازی م ارو 

 نام بازی:آشپز ویژه

یک راز آعای خا ه آمپز می مود ا در را د درست کرد  غرا خا م خا ه بانوا  ک ک آمپز در 

ود،آعا به ک ک آمپزی خا  ش ا خا م به آمپزی   سرش با ذکر دالیل امتیاز کنار اا خوا د ب

 می د د

اعتی کامال مسوویت  ا برعکس می مود با ج ع امتیازاتی که در مج وع  قش  ا بدست می 

 آید بر دو مشخص می مود

 عوا ین بازی:

به دستپخت  ا  می توا ید اعضای خا وادو اصلی)ما ند مادر ا پدر خودتا (را دعوت کنید که

 امتیاز د ند اما امتیاز داد  به ک ک آمپز فقط توسط خود آمپز باید ا جا  مود

 مزیت  ای این بازی:

ماید اعتی مجبور مدید برای ماموریت یا  ر مسئله دیگری به تنهایی به مسافرت براید از 

دی را به م ا اینکه این بازی چه تاثیر بسیار زیادی در آمپزی م ا ذرامته ا چه  کات جدی

 آموخته اتساس رضایت کنید
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امتبا ات این بازی وحظات میرینی را در کنار   سرتا  برای م ا رعم خوا د زد ا عباا 

 ذرمای راببه م ا را دا چندا  خوا د کرد

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

 ا ید تغییرد ید کته:م ا می توا ید این بازی را به مکلی که می خو

 

 7بازی م ارو

 بازی محبوب کودکی)لی لی(

اعتی یادتا  به وی وی می آید تت ا دوتا  پر می مود از وحظات  وستاووژی ا جاو ،اماا مااید   

  دا ید که چقدر خو  می مد اذر این بازی  ای جاو  دارا  کودکی را دابارو ا جا  می دادید

یادتا  بیاید فقط یک جستجوی سادو در اینتر ت یا چند ماید برای این که عوا ین این بازی را 

تلفن به داستا تا  الز  بامد اما اتت اال  نوز   ی دا ید ا جا  داد  این بازی چگو ه م ا را پر 

 از تس جاو  ا دست  یافتنی خوا د کرد

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

 زی را به مکلی که می خوا ید تغییرد ید کته:م ا می توا ید این با

 8بازی م ارو

 نام بازی:ضبط یک موزیک ترانه عاشقانه

یک بار م ا خوا ندو می موید ا   سرتا   واز دو ا یک بار برعکس ا یک موزیک ترا ه زیبا را 

ر ضبط می کنید،برای ا جا  داد  این کار امرازو به امکا ات فوق اواادو  یاز  خوا ید دامت ا د

این زما  با اجود این   ه اپلیکیشن ا بر امه  ای جاو  ا کاربردی برای پلتفور   ای مختلف 

 م ا می توا ید یک ترا ه زیبا را ضبط ا پخش کنید
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 عوا ین این بازی:

 ترا ه ای که ضبط می مود باید با موضوع عامقا ه بامد 

 می کنید باید محر  بامندداار ایی که برای  ظر داد  ا امتیاز داد  به آثار ا تخا  

 مزیت  ای این بازی:

 این بازی ک ک می کند تا راتت تر بتوا ید اتساساتتا  را خبا  به  م در عاو  اماار بگویید

 این بازی می توا د ک ک کند ذرمای راببه تا  دا چندا  مود

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

 این بازی را به مکلی که می خوا ید تغییرد ید  کته:م ا می توا ید

 9بازی م ارو

 نام بازی:مقاومت در برابر قلقلک

آیا م ا بیشتر می توا ید در برابر علقلک مقاات کنید یا   سرتا ؟خ  ذا ی این بازی می 

 توا د خیلی با استرس   راو بامد اما به مرار رکورد  ایتا  بهتر می مود

 عوا ین بازی:

 ت علقلک  ا از  وع علقلک پا)با پر ا یا ...(بامند  ه علقلک  ای سنگینبهتر اس

 ر زما  که فردی که علقلک دادو می مود ا صرا  داد تای ر را متوعف کردو ا از ادامه علقلک 

 داد  بپر یزید

 مزیت  ای این بازی:

اعتی که خبایی این بازی آستا ه تح ل م ا را باال می برد ا   چنین می توا د بانوا  جری ه 

 از م ا رخ دادو مورد استفادو عرار ذیرد
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  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

  کته:م ا می توا ید این بازی را به مکلی که می خوا ید تغییرد ید

 12بازی م ارو

 نام بازی:سیب جادویی

ندو ای که از راببه بد بین این بازی   ا  بازی است که آیت اهلل دستغی  به مراجاه کن

 خودش ا   سرش ذالیه دامت توصیه کرد

در این بازی م ا سیبی را به جایی مثل پنکه آایزا  کردو سپس  ر داتا  در تاوی که دست 

  ایتا  بسته است برای ذاز زد  آ  سی  تالش خوا ید کرد

با امتیاز دفاه عبل مقایسه  یانی امتیاز امرازتا  را-در این بازی م ا با خودتا  رعابت می کنید

 می کنید

 مزیت  ای این بازی:

 در این بازی بیشتر از  ر جای دیگری اتت اال متوجه مزیت  ای کار ذرا ی می موید

  کته:م امی توا ید عوا ین دوخوا ی برای این بازی بگرارید

  کته:م ا می توا ید این بازی را به مکلی که می خوا ید تغییرد ید
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 (طعات زیبای عاشقانه)قپنجمفصل 

 عباه زیبای عامقا ه)جبرا  خلیل جبرا (

 بگرارید بین با  م بود  تا  ا دکی فاصله بیفتد

 بگرارید  سیم  ای آس ا ی،در میا  م ا به رعص درآیند ا در فضای بین تا  آسودو بچرخند

 به  م عشق بورزید

 اما از عشق بند  سازید
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 بهتر آ  است که عشق

 واجدریایی بامد م

 ا دا ساتل اجود م ا را به  م بپو دد

 اذر با  م بود تا  ث رو  یاز ا مهوت  بامد

 عشق م ا  ر راز ژر  تر ا ذستردو تر خوا د مد

 مهوت   ه چیز را تنزل می د د

 با  م بامید

 اما جویای توفق ا برتری بر  م  بامید

 جویای ت لک بر  م  بامید

 فردیت ا آزادی را از  م  گیرید

 ی با  م  ستیداعت

 بگرارید بین با  م بود تا 

 باعی ب ا د ا دکی فاصله

  ر کدا  از م ا

 فضای ایژو خود را دارد

 فضایی که می توا د در آ  آزادا ه تنفس کند

 عشق  رذز تردید   ی کند

 ا تسادت   ی ارزد
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 عشق  رذز آزادی ماشوق را   ی ستا د

 عشق  رذز خود را تح یل   ی کند

 ی بخشدعشق آزادی م

 ا آزادی اعتی میسر می مود

 که بین عامق ا ماشوق فاصله ای باعی ب ا د

 بگرارید بین با  م بود تا 

 ا دکی فاصله باعی ب ا د

 این سخن تاای تناعض  یست

  ر چه بیشتر به  م فضا بد ید

 بیشتر با  م خوا ید بود

 ص ی ا ه تر ا صادعا ه تر با  م خوا ید زیست

 س ا ی در میا تا  به رعص در آیندبگرارید  سیم  ای آ

 ا در فضای بین تا  آسودو بچرخند

 اذر به  م بچسبید

 ا آزادی را از  م بگیرید

 ذل عشق پژمردو می مود

 عباه زیبای بوسه)کو تس دا وآی(

 ای عشاق جها 
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 ای زادذا  بهار

 دل به عشق د ید

 زیرا   ه چیز

 سایه ا عبر ا ترا ه

 می کندم ا را به داست دامتن دعوت 

 تا اعتی که به  م افا دارید

 از سرمستی عشق ا  وس بهرو بگیرید

 زیرا از این عشقه جاادا  م ا

 در بهار آیندو دیگر اثری  خوا د بود

  سی ی که زما ی ماخه  ای درختا  را به  م پیو د می د د

 دابارو آ ها را در زما  دیگری از  م جدا می کند

آ   یرای  وسی که موجودات جها  را بیخودا ه به آغوش  م  این  سیم تتی پایدارتر است از

 می افکند ا باز جدایشا  می کند

 زمزمه جویبار ا

  م آغومی آ   ا

 رسید  خومه  ای ذند 

 زیست ا مرد 

   ه اجباریست

 اما فرما   وس از   ه اینها عوی تر ا پایدار تر است

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   47 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

 عباه زیبای عشق پس از مرگ)بیلی تیس(

 ر اینجا خفته ا برای   یشه د

 زیر برگ  ای سبز

 ا ذل  ای سرخی که از آ ها بوی عشق می آمد خفته ا 

 زیرا خود در   ه ع ر جز عشق ارزید  ا  غ ه سراد  کاری  کرد 

 در سرزمین پریا  جنگل بزرگ مد 

 در دیار ساعو که پنا گاو ز ا  عامق است ز دذی کرد 

 ا در عبرس)در جزیرو عشق(مرد 

 اکنو   امم مشهور ا ذور  مابر استمی بینی که 

 زیرا   ه ع ر ز رو را خدمتگراری پاکدل بود 

 تو که در کنار ذور  ایستادو ای

 بر مرگ من ذریه  کن

 طسزا من با خرسندی از این جها  رفتم

  نگا  مرذم مراس ی با مکوو بر پا کرد د

 اکنو  که مار مرا می خوا ی

 رمتگا  در ذردمممن در چ نزار ای پریدو ر گ د یای ف

 از من مبحی بیش باعی   ا دو است

 اوی   چنا  خاطرو عشق  ای زمینی دوم را در د یای رفتگا  از مادی وبریز می کند
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 مترجم مجاع اودین مفا(-پند)کنتس دا وآی

 ای دخنر زیبا

 اینقدر آسودو مباش

 اذر  م امراز صبح از چنگ عشق رسته بامی

  نوز م  دراز است

 به سراغت  یامدو آ چه امراز

 امش    راو  وس  ای  ی ه م  خوا د آمد

 جز به ذرمته اط ینا  مکن

 زیرا آیندو در اختیار تو  یست

 در دل تاریکی که ا دک ا دک دامن می ذسترا د

  زارا  راز پنها   هفته است

 که تو از  یچکدا  خبر  داری

 اما اذر مالو   یست م  برای تو چه ارمغا  خوا د آارد

 ن را می دا م که دل تو از  م اکنو  پر از  یجا ی سوز دو ا خاموش استای

 آیا از عشق غارتگر   ی ترسی؟

 که  اذها  سر می رسد

 ا آتش به خا ه دل می افکند

امک ا آ    ه ورت را که   یشه   ی ترسی که عشق چو  دزد  ی ه م  بیاید ا آ    ه 

 رد؟  راو خود دارد را برای تو به ارمغا  بیاا
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 مجاع اودین مفا-عباه زیبای عامقا ه)به مو ر محبوبم(

 اذر دا  فر در د یا بودو ا د که یکی بیش  بامند آ  ما بودو ایم

 اذر مردی بودو که ااعاا محبو  ز ش بامد آ  مرد تو بودی

 ا اذر ز ی بودو که به راستی در کنار مردی خود را خومبخت یافته بامد

 بامد؟ آ  ز  جز من که می توا د

من عشق تو را با    ه کا های طال رای زمین ا   ه ذو ر  ا ا ثرات  ای مشرق زمین برابر 

   ینهم

 عشق من به تو چندا  است که عبش آ  را   ه رادخا ه  ای جها  فرا   ی توا ند  شا د

 فقط اظهار محبتی از جا   توست که می توا د این عشق سوزا  را پاداش د د

 ی من چندا  ذرا بها استاما عشق تو برا

 که من پادامی بدا    ی توا م داد

 فقط دعا می کنم که آس ا   ا

 این پاداش را به صورت  ای ذو اذو   صی  تو کنند

 دعا می کنم که این عشق من ا تو چنا  پایدار ا استوار بامد

 که تتی آ  اعت که از من ا تو دیگر اثری  بامد

 و  گه دارداعجاز آ   ر دا را   چنا  ز د
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 (سخنان و راهنمایی های بزرگان درباره عشقششم)فصل 

 در ازل پرتو تسنت ز تجلی د  زد(1

 عشق پیدا مد ا آتش به   ه عاوم زد

 جلوو ای کرد رخ اش دید ملک عشق  دامت

 عین آتش مد از این غیرت ا بر آد  زد

 از تافظ میرازی-

 ی مناختم سر داد من ترا ه ای از عشق که  نوز آ  را   (0

 اما  نگامی که آ  را مناختم

 کل ات بر رای وبا م به  جوایی مبهم بدل مد

 ا آ نگی که در سینه دامتم به سکوتی ع یق

  ویسندو:جبرا  خلیل جبرا -

 (تکه ای از عشق را دا ا گشتی بردار3

 خوا ی دید که از ت امی کاخ  ای د یا برایت ورت بخش تر است
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 از افالطو -

 ذر مانای عشق را درک کردو ا  به برکت اجود توست(ا4

  رما   رسه-

(از فردیت خود دست مستن،با چشم دیگری دید ،با ذوش دیگری منید ،مانای عشق 5

   ین است

  ویسندو:تنوفیل ذویته-

 (تار ا پودش را ز خوبی ا مهر6

 خوش تر از تافته یاس ا سحر بافته ا 

 جها  یافته ا داستت دار  را من دالایزترین مار 

 ماعر:فریدا  مشیری-

 (ای محبوبم7

 امک  ایت را پاک کن

 زیرا عشقی که چش ا  ما را ذشودو

 ا ما را خاد  خویش ساخته

 مو بت صبوری ا مکیبایی را  یز به ما ارزا ی خوا د دامت

 از جبرا  خلیل جبرا -

 (عشق تا زما ی ز دو است که به اصال  ینجامیدو بامد8

 ه داموریه ویسندو:دافن-
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 ظر  ویسندو این کتا : ویسندذا  غربی ذا ی به  وعی عشق  ای اساطیری اعتقاد دار د ا آ  

را پاک ترین  وع عشق می دا ند،آ ها اعتقاد دار د عشق در تح ل داری خود را  شا  می د اد  

در صورتی که عقیدو ما درست عکس اینگو ه -ا چو  به اصال می رسند عشق از میا  می راد

ویسندذا  است، ظر ما این است که عشق را می توا  پس از اصال  م تفظ ا تتی درجه آ   

را ارتقا داد ا اصال  د   ظا  خلقت  م   ین است که با  یرای عشاق بنیاا  ا مااوودو یاک     

تال اذر با باضی بدسلیقگی  ا ا بی دا شای  اا ا یاا رفتار اای     -ستحکم ریخته مودخا وادو م

د عشقی که در دارا  داری به اجود آمدو بود پس از اصال از بین مای راد  غیر ماقول ا  اپسن

 این را  باید به تسا    ه ذرامت

اذر تاداد این موارد  م زیاد مود باز  امی از بی دا شی ع ومی است)ا یا علال فر نگای دیگار    

لاو   ا  باید مقصر این ماجرا را اصال ذرامت)چرا که اصال  د  عشق است ا اماری مب دارد(

تلقی می مود(ا اینکه به این دویل از اصال جلوذیری کنایم اماری  اامبلو  ا ایارا  کننادو      

است)غریزو بقای  سل که در اجود   ه ما ا سا   ا  ست عباا بهترین  شا ه است برای اینکه 

بلکه به  ظر ما مقصر ا سا   اایی  ساتند کاه باا     - ظا  خلقت  م با چنین امری مخاوف است(

ارت  ای راا شناختی ا رفتاری اارد یک راببه ز اماویی مای ماو د ا بایاد سابح      ک ترین مه

دا ش ا سا   ا را ببور ع ومی باال برد ا آ ها را با ت رین  ایی   چو  تح ل دیگارا  ا مایوو   

 ا تقاد کرد  ا ... ا ... آمنا کرد

 (فرآیند عشق ارزید  فرآیند ماوکیت  یست9

 ت،در این راببه بیا دیشیددر تقیقت فرآیند سل  ماوکیت اس

  ویسندو:ایکاس ماوکا ی-

 (دا تن بامی ا در ااعع یک تن12

 چنا  به  م آمیخته ا مجرا 

 که  دا ی تویی یا دیگری
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 پی در پی تیرا 

 ا پی در پی تابندو

 مانای عشق   ین است

  ویسندو:تئو یل ذوتیه-

 (عشق   ه چیز را تح ل می کند11

   ه چیز را باار می کند

   ه چیز امیداار است به

 ا   ه چیز را به جا  می خرد

 عشق مکست  اپریر است

 کور یتا س-

 (خدایا رتم کن بر آ ا  که می میر د از ترس داست دامتن10

 ا عشق را بر خود ترا  می کنند

 پائووو کوئیلو-

 (عشق بالیی است که   ه خواستارش  ستند13

 افالطو -

 ش عشقی را فرا  شا ند( ه آ   ای بسیار می توا ند آت14

 ا  ه سیال   ا عادر به غرق کرد  آ ند

 سلی ا -
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(اذر در پای عشاقی پایادار  ساتید،باید   اوارو علباا در کناار  ام باماید ا  اه اوزاماا در            15

 کار ایتا ،باید به یکدیگر ا به عشق تا  افتخار کنید

 سوزا  پوویس موتز-

 (عشق اساس ا پایه ازدااج به م ا   ی آید16

 که عشق ا عالعه  تیجه یک ازدااج خو  استبل

 (اعتی که عشق بورزی17

 به تو عشق خوا ند ارزید

 عشق ما ند دا بخش یک فرمول جبری،تاادل ریاضی دارد

 راوف ااوراامرسو -

ذرچه ماید تا بحال چنین چیزی ثابت  شدو اما کسی کاه عشاق مای    - ظر  ویسندو:بله،موافقم

یدا می کند،اا  سبت به   یشه جرا  تر می مود ا اتت اال ارزد فاکتور ای مخصیتی جدید پ

 بقیه بیشتر از عبل عامق اا خوا ند مد

 (عشق  رذز بر باد   ی راد18

 اذر متقابال دادو  شود باز خوا د ذشت

 ا عل  سرچش ه خود را پاک ا وبیف خوا د کرد

 اامنگتو  ایرا یگ-

 ا ما را بردو ی خویش سازد(عشق ارادو کردو است تا چش ا  ما را باز کند 19

   ا گو ه که به ما  ا ت  ای بردباری ا تح ل را عبا کردو است

 جبرا  خلیل جبرا -
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 (با ت ا  عل  عامق باش02

 با ت ا  ذ ن عامق باش

 ارزش عشق بیش از اینهاست

 سوزا  پوویس موتز-

 عشق  شا  ابدیت است(01

 ت ا  مرز ای زما  را در می  وردد

 غاز را پاک ا ت ا  ترس یک پایا  را محو می سازدسراسر یاد یک آ

 مادا  ااستیل-

 (اجبار عشق را پژمردو می سازد زیرا بنای عشق بر آزادی است00

 عشق   چنین با تسادت ا ترس سازذار  یست

 اذر ر راا ش عوی دل،برابر ا محتاط بامند

 زالل،بی  یاز ا بی ا تها خوا د بود

 پرسی بیش ملی-

 پی ا  عشق پایدار ب ا د (برای اینکه03

 باید به خود ای ا  دامته بامید ا خود را به خوبی درک کنید

 پیش از آ که از دیگرا  بخوا ید به م ا ای ا  بیاار د ا درکتا  کنند

 سوزا  پوویش موتز-

 (عشق ما ند ایاوو  است که ذاو آ نگش متوعف می مود04
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  ند ما داما تار ایش   وارو در جای خود محکم باعی خوا

 بامز-

 (عامق بود ،برپا ساختن ستو   ای استوار بر مبنای اتساسات است05

 اوی جایی  یز برای تغییر بگرار

 چو  دامتن اتساس یکسا  در ت ا  ع ر جایی برای رمد،تجربه ا آموختن   ی ذرارد

 ترزا ا  ریچیز-

 ( نگامی که عشق به م ا امارتی کرد06

 به د باوش براید

 ا ش سخت ا  ا  وار بامد ر چند که ر

 جبرا  خلیل جبرا -

 فصل هفتم)رازهایی برای تسخیر قلب مردها(

 اعتی مو رتا  دیر به خا ه می آید مراع  بیا  دوواپسی تا  بامید

خیلی ااضح است اعتی مو رتا  دیر به خا ه آمدو م ا آمادو باماید دوواپسای خاود را  شاا      

پسی که ذا ا با داد ا بیداد   اراو مای ماود   ای توا اد      د ید اما توجه کنید که این بیا  دووا

 شا ه خوبی برای مو رتا  بامد،اا اتساس می کند ما ا مای خوا یاد اا را در غال ا ز جیار      

چو که م ا چنین عصدی  دارید پس مراع  مایوو بیاا  خاود    -بگیرید ا این اصال خو   یست

به خا اه مای آیاد ااعااا  گارا ش مای       بهتر است خیلی ااضح به اا بگویید که اعتی دیر -بامید

 موید

 مو ر م ا اتتیاج دارد باضی اعت  ا تنها ب ا د
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مردتا  درست است که مال م است اما به دالیل مختلف م کن است اتتیاج به تنهایی دامته 

بامد،از اینکه مردتا  به ذومه ای رفته یا ک ی دوگیر اسات  ترساید،به اا فرصات تنهاا ماد       

رتی که مشکلی  بامد ا بهتر است این موضوع را   ین اآل  بدا ید که   اه  بد ید،تتی در صو

ما اتتیاج داریم ذا ی تنها بامیم مثال برای خوا د  کتا  مورد عالعه ماا  یاا فکار کارد  در     

مورد اتفاعاتی که در طول راز برای ا  افتادو پس سای  کنیم بارای  ام غال ا ز جیار درسات      

 بز یم کنیم ا خلوت   دیگر را بهم

 

 اعتی از مرد ا ا تقاد می کنید باید به  کات زیر توجه کنید:

(مبادا در بین صحبتتا  مردتا  را بی کفایت بخوا ید زیرا مرد ا بسیار به ایان  کتاه تسااس    1

  ستند

 (از سکوت مردتا  ا اوبته از ت ا  رفتار ای اا بردامت  ای درست ا عابل عبووی دامته بامید0

وضوعی را با م ا در میا    ی ذرارد،این اصاال اتفااق بادی  یسات،بهتر اسات      (اذر مردتا  م3

ا اجازو د ید   سرتا  کارش را در سکوت به بهترین مکل م کان    گرش خود را اصالح کنید

ا جا  د د)اما به مرار ا با اعت اد سازی اذر مردتا  بفه د که م ا  گرش بلناد مادت ا خاوبی    

 ن مشاارش تبدیل خوا ید مد(دارید مب ئن بامید به بهتری
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(ا تقاد باید   راو بامد با  کات مثبتی که در زمینه  اای مشاابه در   سارتا  مشاا دو مای      4

جزء به جزء بیا  مود ا از ا تقاد ایی که می دا ید بی  تیجاه اسات یاا باا     کنید،  چنین باید 

 ااکنش   سرتا  مواجه می مود جدا پر یز کنید

 ر ا تقاد تت ا باید این  کته را به   سرتا  یادآار موید که ما ا اا را   (در ابتدا،اسط ا پایا 5

داست دارید ا اا اذر این خصوصیتش را اصالح کند م ا باز  ام بیشاتر اا را داسات خوا یاد     

 دامت

 رفتار کودکا ه ا ووس بازی فقط در رختخوا !!!

ناد ا رفتاار بچاه ذا اه     وبفا از آ  دسته ز ا ی  بامید که   وارو مثال بچاه  اا تار  مای ز      

دار د،اظهار عجز می کنند ا ووس بازی در می آار د،امکشا  در مشکشا  است ا آمادو ا د  ار  

 وحظه ذریه کنند

عباا ز ی که   یشه این چنین بامد محبو  مرد ا  خوا د بود،اوبته در زما   ای خاص بایاد  

طاور دائ ای بارای مرد اا خیلای      چنین رفتاری به ز   ا اینگو ه بامند اما وبفا دعت کنید که 

 تح ل  اپریر است

 بگرارید   سرتا  با داستا ش در ارتباط بامد)ا تفریحات مجردی دامته بامد(

غاوبا مرد ا در دارا  مجردی  گرا ند اعتی ازدااج کرد  دستشا  بسته ماود ا دیگار  توا ناد    

فریح با داستا شا  مناع مای   داستا شا  را در کنار خودما  دامته بامند،اعتی م ا آ ها را از ت

کنید ا دا ی جا کاو اجودما  را فرا می ذیرد،اما بر عکس اعتی به آ ها آزادی کنترل مدو می 

 د ید عباا م ا   ا  ز  رایا ایشا  خوا ید مد

  سبت به تالش  ای مردتا  عدردا  بامید

هتار اسات کاه    مردتا  برای بهتر کرد  ز دذی م ا دست به تالش  ایی می ز اد،برای ما ا ب  

 سبت به این تالش  اا عادردا  باماید ا   اوارو تشاکر کارد  در  ار مارایبی فراموماتا           

 شود،این تشکر ما ند بنزین است که در یک مامین می ریزید می توا اد تاا مادتی ا گیازو ای     
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برای تالش بیشتر مردتا  را فرا م کند اما این بنزین به زادی ت ا  خوا د ماد ا ما ا داباارو    

 مردتا  را مارژ راتی کنید باید

 به مردتا  مسوویت بد ید ا به اا اعت اد کنید

مرد ا بهترین تس د یا را پیدا می کنند اعتی که م ا با وبخند  امی از رضایت به آ ها اعت اد 

می کنید،آ ها برای ماد کرد  م ا در این وحظه تاظر ستند به جنگ با میر  م برا د یا  ر 

ز اا بخوا ید فقط کافی است به اا بگویید به اا این مسوویت را ااذرار کار سخت دیگری که ا

 کردید چو که مب ئن  ستید از پسش بر می آید

فقط کافی است  نر به کار ذرفتن مرد ا را بدا ید سپس کنار بنشینید ا فقط با یک وبخند یا 

اا یک عهرما  سر تکا  داد ی کاری کنید که مردتا  برایتا   ر کاری ا جا  د د ا از 

 بسازید،آ گاو  ر داتا  بیشتر از ز دذی مشترک ورت خوا ید برد

 پایه تفریح بامید

اینکه پیشنهاد تفریح م ا با پاسخ منفی مردتا    راو مود  باید ما ع از این مود که ساعاتی 

باد پیشنهاد تفریح دیگری را بد ید،مرد ا ماید در زما   ای خاص تال ا توصله تفریح را 

دامته بامند اما ماید جاو  بامد که بدا ید دامتن یک ز  ا ل تفریح برای مرد ا چقدر می  

 توا د فوق اواادو بامد

 افاداریتا  را به   سرتا  ثابت کنید

مب ئن بامید اعتی که   سرتا  بفه د م ا تحت  ر مرایبی به اا افادار می ما ید این یاک  

خوا د ذرامت،آرامش علبای  امای از اط یناا  مردتاا      تاثیر فوق اواادو مستقیم بر رااببتا  

 تتی تاثیرات فوق اواادو ای برای خودتا   م خوا د دامت

درست اعتی که با رفتار ای غلط کاری کنید کاه مردتاا  را  سابت باه افاداریتاا  مشاکوک       

کنید)تتی اذر ااعاا عصاد چناین کااری  داماته باماید(به سارعت مشاکالت مختلاف ما ناد          
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ز  ا مو ری،مشکل بر سر رفتن م ا سر کار ا ... برایتا  پیش می آید که منشا   ه دعوا ای 

 آ ها می توا د   ین موضوع بامد

 یک منزل د ج ا آرا +میبنت  ای ز ا ه

برای مو رتا  یک منزل د ج ا آرا  بساازید،اجازو د یاد در منازل باه دار از مشاکالت کاار ا       

جربه کند،در کنار این منزل د ج ا آرا  با میبنت  ا ز ا اه  جاماه ا ... بتوا د وحظات آرامی را ت

سای کنید از پیش آمد  رازمرذی در راببه تا  جلوذیری کنید)ماید جاو  باماد کاه بدا یاد    

مرد ا ترجیح می د ند   سرا شا  جساور،غیرعابل پایش بینای،دارای مایبنت  اای خااص       

 بامند تا آرا  ا عابل پیش بینی(

 رای تسخیر قلب زنان(فصل هشتم)رازهایی ب

 اعتی خواسته  ای ز ا  را برآاردو می کنید یک امتیاز مثبت می ذیرید

ز ا  عشق م ا را  سبت به خودما  به مکل متفااتی می سنجند اعتی که م ا خواسته  اای  

آ ها را برآاردو می کنید آ ها متوجه می مو د که م ا به ایشا  عالعه دارید ا یک امتیاز مثبات  

رایتا  در  ظر می ذیر د ا اعتی امتیاز مناسابی در ذ ان آ هاا داماته باماید اتت ااال       ذ نی ب

 مشکلی برایتا  پیش  خوا د آمد

 در این زمینه  کات زیر بنظر می آید بسیار مهم بامد

(اذر   ی توا ید خواسته ما  را ا جا  د ید بهتر است اا را متقاعد کنید ا دالیلش را بارای اا  1

 توضیح د ید

اذر خواسته اا را غیرمنبقی می دا ید پس بهتر است به اا بگویید آمادو ایاد در صاورتی کاه    (0

 خواسته منبقی دیگری به جایش دامته بامد آ  را ا جا  د ید

 ز   ا داست دار د در مورد خا وادو ما  با اتترا  صحبت کنید
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 ادارد یاا ک تار     آ ها رای این موضوع تساس  ستند)اوبته در موارد ی ایان تساسایت اجاود   

است(ا می خوا ند با اتترامی مشابه   ا  اتترامی که باه خاا وادو خودتاا  مای ذراریاد باه       

 خا وادو آ ها  م بگرارید 

 ز   ا داست  دار د م ا در مورد راابط عبلی تا  ترفی بز ید

ها این یک موضوع مهم است ا ز   ا ترجیح می د ند در مورد راببه عبلی تا  چیزی  دا ند،آ 

از منید  اینکه در راببه عبلی با کسی تتی یک وحظه خاو  داماته ایاد  ام زجار خوا ناد       

 کشید،پس بهتر است  سبت به این مسئله آذاو بامید

 ز   ا داست دار د اعتی تر  می ز ند سر تا پای اجودتا  ذوش مود

را چند بار  آ ها داست  دار د  سبت به تر   ایشا  بی توجهی کنید ا در صورتی که این کار

تکرار کنید بنظر می آید جوابش را با بی اعتنائی  ا دریافت خوا ید کرد،اعتی خا ومتا  مراع 

 به سخن ذفتن می کند   ه تواس خود را به اا مابو  کنید

 ز ا  راتیه وبیفی دار د ا اتساسات برای آ ها در ااوویت است

مقابل مرد ا می خوا ند عهرما  بامند ا ز ا  می خوا ند اتساسات خود را به زبا  بیاار د در 

این راستش را بخوا ید ک ی مشکل ساز می مود چرا که عهرما   اا ما اوال   ای توا ناد باه      

،اما در ز دذی ز امویی جای  ایچ  راتتی اتساسات ا اابستگی  ای خودما  را به زبا  بیاار د

 را بخوا ید غراری  یست،در صورتی که   چنا  مشکل دارید مبل  بیا  عشق ما

 ز   ا چه مو ری می خوا ند؟

  ه آ چه که م ا می دا ید در مورد مرد ایی که از وحاظ جس ی،مخصیتی ا مااوی عدرت ناد   

بامند محبو  ز   ا  ست اما  کته مهام اینجاسات کاه ز   اا مای خوا ناد در عاین تاال         

 مردما  مهربا  بامد)یانی دل رت ی در کنار عدرت فوق اواادو(
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ین داست دار  مردما  اعت اد به  فس خاصی دامته بامد،  سری که در خلاوت ا  آ ها   چن

   چنین در ج ع به آ ها بباود می توا د مورد مناسبی برای عشق ارزید  دائ ی بامد

  ر اعت فرصت را مناس  دیدید سریع خا ومتا  را در آغوش بگیرید

تس خوبی به آ ها دسات مای د اد     ماید  دا ید که ز   ا چقدر این کار را داست دار د ا چه

اعتی که در آغوش کشیدو می مو د،ز   ا درست است که آغوش را داست دار د اما بیشاتر از  

تس خو  در آغوش کشید  تس داست دامته مد  است که برای خا و   ا مهم است ا باه  

ه  سبت به آغومی کا    ین دویل است که آغومی که خودما  درخواست کردو بامند برایشا 

 به آ  دعوت مدو ا د ک تر ورت بخش خوا د بود

  کات مهم در مورد خا و   ا

(یک  دیه کوچک می توا د ز   ا را خیلی خومحال کند،بدا  اینکه منتظر مناسبت خاصی 1

 بامید به خا ومتا   دیه د ید اما مناسبت  ا را  م فراموش  کنید

مشکالتش را جدی بگیرید ا برای رفع (خا ومتا  اعتی با م ا درد دل می کند داست دارد 0

کرد  آ ها راو تل را پیدا کنید،آ ها از اینکه م ا مشکالتشا  را جزئی ا کوچک بش رید ااعاا 

 خش گین خوا ند مد

(سای کنید با موخی  ایی کار ای رازمرو آ ها را مهم ا اساسی جلوو د ید ا یادتا   راد  ر 3

  ا  راز تشکر کنید ا  یچ اعت از تشکر کرد  خسته  راز از آ ها بخاطر ا جا  داد  کار ای

  شوید)بهتر است تشکر را به امکال مختلفی  ر راز بیا  کنید(

 (دانستنی های پایه زناشوییفصل نهم)

 غریزو چیست؟
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 یرایی است که در  هاد  موجودات ذرامته مدو ا به سب  آ  موجودات دست   اع اوی مای  

یم  دیدو ا د ما ند مکید  پستا  مادر توسط  وزادی کاه تاازو باه    ز ند که عبال در مورد آ  تال

 د یا آمدو است

 غریزو  ا چه ا واعی دار د؟

از مه ترین غرایز موجودات جها  دا  وع غریزو است یکی غریزو بقاء ذات)که مربوط به  یرایی 

)که این  یارا  است که میل به ز دو ما د  را در موجودات  گه می دارد( ا غریزو دا  بقای  سل

 موج  می مود موج  می مود بشر بخوا د که از  سل خود باعی بگرارد

 تشریح دستگاو جنسی بد  مرد  ا

دستگاو جنسی بد  مرد ا مامل دا عس ت می باماد عسا ت اال ماامل دا عادد بیضاه مای       

مو د که اظیفه ساختن منی را بر عهدو دار د ا تاای  بفاه یاا اساپرماتوزایید مای باماند ا      

 عس ت دا  که مجرای طووی درازی  ست که منی از آ  عبور می کند

 اظیفه بیضه  ا در بد  مرد چیست؟

بیضه  ا در ااعع غدد تناسلی مرد  ستند ا صفات مردا گی از آ   ا به اجود می آید این غادد  

 م دارای  وعی ترمحات داخلی  ستند که تستسترا   امیدو می مود ا توسط خود بیضه  اا  

 ا اارد خو  می مو د ا ترمح خارجی آ   ا   م   ا  مایع منی می بامد کاه  در آ   مستقی

  بفه مرد)اسپرماتوزائید(به تاوت مناار جریا  دارد

 ایژذی ظا ری استا دارد بیضه  ا

ذر  می بامد اوی امکا  دارد ک تر یا بیشتر از این  م  02از   ر بیضه به طور متوسط تداد 

سا تی متار ا اوبتاه ضاخامت آ هاا چیازی       3سا تی متر ا پهنای آ ها  4ا بامد طول تقریبی آ ه

سا تی متر است ا به طور ما ول بیضه چپ ک ی پایین تر از بیضه س ت راسات عارار    0تداد 

 دارد
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 ایژذی  ای آوت تناسلی مردا ه

-عضوی از مرد است که در آمیزش جنسای اساتفادو مای ماود در ا تهاای آ  مجااری ادراری      

عرار دارد ا اظیفه آ  رسا د   بفه به د ا ه رتم ز  است ا در پایین مکم مرد  اا در  تناسلی 

سا تی متار مای    15بین دا را  آایزا  است این عضو در تاوت سفتی ا  اوظ کامل طووش به 

رسد ا تا جلوی مکم باال می آید دعت کنید که اذر آوت تناسلی مرد  ا در تاوت  ااوظ ک ای   

 متر بامد در آمیزش جنسی ایجاد مشکل  خوا د کرد سا تی 15کوچکتر از 

 ختنه کرد  چیست؟

ختنه کرد  در ااعع بردامتن   ا  غاال  کال اک از آوات تناسالی مردا اه اسات ا از دیربااز        

مرسو  بودو است،این ع ل سب  سهووت در  ظافت آوت می مود ا  از  ایجااد اوتهاا  در آوات    

 تناسلی جلوذیری می کند

 ست؟ااژ )مهبل( چی

ااژ  در ااعع مجرایی است تو خاوی که بین رتم تا عس ت جلویی دستگاو تناسلی که از بیرا  

ساا تی متار    10تاا   8بد  عابل مشا دو است)فرج(کشیدو مدو است ا طول آ  ما اوال باین   

 سا تی متر است( 9است)اوی به طور میا گین 

صلی آ  رساا د  منای باه رتام     خو  مربوط به عاعدذی از این مجرا خارج می مود ا اظیفه ا

است،از ج له ایژذی  ای جاو  این عس ت استوا ه ای ماکل عابلیات کششای مای باماد باه       

 طوری که آوت مو ر به  ر ا دازو بامد )از وحاظ عبری(را می توا د در خود جای د د

 آوت ز ا ه(-چوچووه)کلیتوریس

 ا است ا ما ند آ  توا اایی  ااوظ    این عضو از  ظر فیزیوووژیکی ما ند آوت تناسلی در بد  مرد

دارد ا از کال ک،تنه ا پایه تشکیل مادو اسات ا ادازو آ  کوچاک مای باماد)به ذفتاه دکتار         

 موتدی به ا دازو یک  خود است(
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 ترمحات ز ا ه )غدد بارتلن(

غدد بارتلن  که تادادما  دا عدد است  در ا تهای پایین ااژ  عرار دار د ا اظیفاه آ هاا ایجااد    

ت مخاطی  ست که باعث وزج تر مد  عسا ت بیرا ای دساتگاو تناسالی)فرج( مادو ا      ترمحا

 ع ل دخول را تسهیل می کنند

 (اسالم و غریزه جنسیفصل دهم)

 چرا آزادی راابط جنسی مورد عبول  یست؟

داستا  توجه کنید که آزادی بی تد غریزو جنسی  ه تنها باعث ارضای کامل   ی ماود بلکاه   

راتی دیگر در ا سا  ماله ار تر می کند ا به تابیر مهید مبهری  ار چاه    آ  را ما ند امیال

عرضه بیشتر مود  وس ا میل به تنوع  یز افزایش می یابد ا   یشه  وعی اتساس محرامیات  

ا با ا سا    راو خوا د بود ا به این دویل اسال  این  وع تفکر در باا   ا دست  یافتن به آرزا  

 غریزو جنسی را رد می کند

اوبته دالیل بسیار متادد دیگر  م برای این امر اجود دارد که  ر کس در  ر کدا  از دالیل باه  

ا و  را جا  دل تفکر کند عباا از دید  این موضوع که اسال    وارو در  ر زمینه ای بهترین ع

 عرار دادو مگفت زدو خوا د مد

 ارزش  ای ااالی اجودی ا سا  ا غریزو جنسی

ماید این دا عبارتی که ما در تیتر این مبل  عرار دادیم با  م در تناعض بامند اوی دعت کنید 

در صورتی که پاسخ صحیح به  یاز جنسی دادو ماود ا ساا  فرصات دساتیابی باه ارزش  اای       

دا می کند ا می توا د در راو  د  خلقت)که دستیابی به مارفت است( ذاا   ااالی ا سا ی را پی

بردارد ا این در تاوی است که  نگامی که غریزو جنسی اش را کامال آزاد بگرارد به دویل عاد   

اجود آرامش راا ی که پیش  یاز دستیابی به مارفت است از ترکت در این مسیر محارا  مای   

 ذردد

 منشا عشق چیست؟
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ی دا ید که ا سا  برای ارضای غریزو جنسی ا پاسخ ذفتن باه خاوا ش  اای ماهوا ی     تت ا م

خود ا اوبته به کا  رسید  از وحاظ جنسی اارد راابط عاطفی ا ... با جنس مخااوف خاود مای    

 مود اوبته دعت کنید که طبیات مب ئنا از این موضوع منظوری فراتر دارد

ندو ماشوق اسات کاه رخ   اایی مای کناد ا دل      منشا عشق  م در ااعع   ا  جلوو  ای فریب

 عامق را می برد

 آزادی  ای جنسی، ا نجاری  ای اجت اعی

  ا گو ه که سیر تاریخ  شا  دادو بسیاری از جنگ  ا ا بسیاری از جنایت  ا تحت تاثیر غادد  

جنسی فرما راایا  به اجود آمدو ا د، ا نجاری  ای اجت اعی بسیاری سار منشاا اصالی ماا      

و جنسی بودو است،به ذفته اوکسیس کارل ت ایالت جنسی اربا  ا فرما راای بای چاو  ا   غریز

چرای افراد  ستند در چنین مرایبی بردامتن عید  ای مر بی ا عاا و ی بار ایان غریازو مای      

توا د عوارض جبرا   اپریری در ا له اال برای مخص ا سپس می توا د بارای اجت ااع داماته    

 بامد

 آسی  پریرآزادی جنسی،ز ا  

ز ا ی که پس از آزادی جنسی مو را شا  را از دست می د ند ا یا ز ا ی کاه بیشاتر اتت ااال    

مورد تجااز خوا ند ذرفت ا عربا ی ارضای غیر عا و  ند ا از  م ذسیخته مرد  ا می مو د ایان  

 پیامد  ا را به  یچ اجه   ی توا   ادیدو ذرفت اظیفه  ر تکومتی عبااا   این اسات کاه از    

ا سا   ای جاماه اش ت ایت کند ا اسال  با اضع عوا ینی بسایار  وما ندا ه ع اال از ز   اا     

بانوا  پامنه آمیل بنیا  خا وادو ت ایت کردو است، این اصرار خداا د در اضع عوا ین مربوط 

به دفاع از بنیا  خا وادو ماید در ابتدا سخت ذیرا ه بنظر مای آماد،اما پاس از اینکاه در عصار      

ر  قبه مقابل این عوا ین دعیقا در غر  ا کشور ای تاباه غر  به اجرا ذراماته ماد ا ماا    تاض

 تایج اسف بار آ  را مشا دو کردیم،اکنو  وزا  این عوا ین برای ماا عابال فهام تار  سابت باه       

   یشه در طول تاریخ است
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 (گذشته جنسی افرادفصل یازدهم)

 ی از راببه جنسی پدر مادر را می بیند؟را ن ایی در مورد بچه ای که صحنه  ای

خ  ببینید باضی از افراد در زما  بچگی خودما  صحنه  ایی از راابط پدر ا مادر خود را می 

بینند که   ین صحنه  ا تاثیرات بسیار زیادی در آیندو فرد مای ذارارد،پیامبر ذرامای اساال      

  سبت به این مسئله  شدار جدی دادو است

 د که ااوند بهتر است این موضوع را با   سرتا  در میا  بگراریدتوجه دامته بامی

در ض ن  ر چقدر دا ش جنسی تا  افزایش یابد به   ا   سبت اثرات آ  صاحنه  اا ک تار ا    

 ک تر می مود

 دید  راببه جنسی پدر مادر چه تبااتی برای آیندو  وزاد دارد؟

ماته باماد اجاود دارد در باضای ماوارد      اتت ال اینکه  وزاد از راببه جنسی در آیندو تارس دا 

م کن است فرد به بلوغ زادرس دست یابد یا تتی در آیندو  سبت باه رابباه جنسای دیادذاو     

  ای افراطی یا تفریبی پیدا کند

 ذنا ا ی که در ذرمته ا جا  دادو ا  باعث مدو اتساس  اامیدی کنم؟

 ا  م ردو مدو ا  اامیادا    اوارو     وارو در دستورات ما مسل ا ا   اامیدی از بزرذترین ذنا

مورد  کو ش عرار ذرفته ا د،خداا د در زبا  اسالمی   وارو با عبارت بخشندو مهرباا  خباا    
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مدو ا اعتقاد ما بر این است که خداا د از  ر بخشندو ای بخشندو تر است،  چنین خداا د ما 

 ا را به توبه کنندذا  اعادو دادو  توبه را را ی برای بازذشت به خود عرار دادو ا بهترین پاداش 

 است

اکنو  با این   ه اجه مثبت که در دین اسال  برای توبه کنندذا  عرار ذرفته آیا دویلای بارای   

  اامیدی اجود دارد؟

 (دوران مجردیفصل دوازدهم)

 چگو ه زادتر ازدااج کنیم؟

یم مااید مشاکلی از   اذر ما تا فردا  م بنشینیم ا از باال رفاتن سان ازدااج ذلاه ا ماکایت کنا     

مشکالت ا  ک تر  شود بهتر است  ر کدام ا  از خودما  مراع کنیم ا باا اجارای ماوارد زیار     

 سای کنیم در سن مناس  تری ازدااج کنیم

 (دا شجو بود  ما ع از ازدااج کرد   یست1

 داستا  بیایید   ه ما  این ج له را بااار کنایم ا ا قاد آ  را تکارار کنیاد تاا باا مانید  آ         

 یچکس تاج   کند،  ین پدر ا مادر عراس ا داماد که خرج آ هاا را در طاول تحصایل مای     

د ند می توا ند   چنا  خرج آ ها را  م در دارو عقد بد ند،ا باا بیشاتر کارد  زماا  دارا      

عقد می توا  عراسی را تا پس از فارغ اوتحصیل مد  به تاویق ا داخت،ذ ا    ای بار  خارج    

ردو خیلی بیشتر از زما  مجردی ما  باماد،در ضا ن  ار دا آ هاا مای      یک دختر پسر عقد ک

 توا ند کار ای  ی ه اعت ا دا شجویی ا جا  د ند

 (فقر ما ع ازدااج کرد   یست0

خداا د اعتی در سورو  ور تض ین کردو که اعتی دا  فر که فقیر  ساتند باا  ام ازدااج کنناد     

د،اوبته من به مخصه موارد بیشتری را اعتای دیادو   خداا د از  زد خود آ ها را بی  یاز خوا د کر

ا  که افرادی که در خا وادو  ای با سبح رفاو بسیار باال  ستند ا از ترس اینکاه پاس از ازدااج   
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این رفاو فوق اواادو را از دست د ند آ ها را به فکر می ا دازد که بیشتر مجارد ب ا ناد تاا رفااو     

 بیشتری را تجربه کنند

باید بپریر د که برای تفظ دینشا  باید ک ی بیشتر ساختی را تح ال کنناد،آ ها     اینگو ه افراد

 می توا ند با تح ل مرایط سخت تر  صف دینشا  را در مقابل ذناو بی ه کنند

 (مهریه باال ا جهیزیه فوق اواادو م نوع3

ش ماا  ای کاش این یک ماار  بود ا ما  ر کدام ا  می توا ستیم از خودما  مراع کنیم،ای کا

 ر کدام ا  ابتدا از خا وادو  ای خودما  مراع می کردیم،متاسفا ه ما آماادو ایام کاه از ایان     

اضایت ذله کنیم اما اعتی دختر می خوا یم بد یم دو اا  راضای   ای ماود مهریاه پاایین       

برایشا  تایین کنیم ا اذر پسر بخوا یم ازدااج د یم اتت ااال تاه دو اا  جهیزیاه مناسابی را      

 کنیم یا ذا ی با  یش ا کنایه منظورما  را می رسا یمطل  می 

این یک امتباو بزرگ است،فرز دا  ما در   ین آتشی ذرفتار خوا ند مد که ما  ر کدا  بارای  

 ماله ار تر مد ش اعدا  کردو ایم)ا یا تداعل اینکه برای خاموش کرد ش کاری  کردو ایم(

 یچ کجای اسال  دیدو   ای ماود کاه بار عهادو       جاو  تر اینکه اصال عا و ی به  ا  جهیزیه در

 خا وادو دختر ذرامته مدو بامد!!!

 (ازدااج عبل از خدمت سربازی اتفاعا خیلی  م خو  است!!!4

داستا ی که خدمت سربازی را تجربه کردو ا د تت ا این تر  من را تصدیق می کنند که چاه  

ا ت بامد،خبر خو   ام ایان   تس خوبی است اعتی در دارو خدمت سربازی   یشه کسی  گر

است که در کشور ما برای افراد متا ل تسهیالت الز  برای راتت تر کرد  سرابزی آ ها در  ظار  

ذرفته مدو است،آ ها در  زدیک ترین  قبه به محال ز دذیشاا  خادمت خوا ناد کرد،تقاوق      

 بود بیشتری  سبت به بقیه سرباز ا خوا ند دامت ا مدت سربازی آ ها  یز ک تر خوا د
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 (ترک خودارضاییفصل سیزدهم)

 چگو ه خودارضایی را برای   یشه ترک کنیم

فکر می کنم صحبت کرد  در مورد خودارضایی ا عاواعبش ا اینکاه چقادر مسایر ا ساا  را از      

مسیر اصلی ز دذی منحر  می کند دیگر الز   بامد،چرا که این راز ا  ر فارد مباتال باه ایان     

 بار ا این سخنا  را منیدو ا یا خوا دو استبی اری خاموش تت ا بار ا ا 

چیزی که ما در این  ومتار عصد داریم مبرح کنیم را کار ایی  وین است کاه بنظار خودماا     

ایدو  ای خوبی می توا ند برای ترک خودارضایی بامند این راو  ا تداعل به امتحا  کرد شاا   

 می ارز د

 (کفارو ای برای خودتا  تایین کنید1

ا با خودتا  محاسبه کنید ا با توجه به سبح ماوی تا  کفارو ای برای خودتا  تایاین  بنشینید 

کنید،مهم ترین  کته اینکه خودتا  را مجبور کنید که   یشاه کفاارو را بد یاد،این راش مای     

 توا د در  هایت منجر به ترک خودارضایی مود در صورتی که به آ  پایبند بامید

 - کته-

 ظه از پول  ایتا  جدا کنید ا این کار را به تاویق  یندازیدکفارو را به   ا  وح

 - کته-

 سای کنید کفارو را بهترین میوو به دست مست ندا  برسا ید

 (بر   از خود در  ر مرایبی اصرار بورزید+مستحبات را ا جا  د ید0

  د یاد ا  با  ر مرایبی که دارید  گرارید   ازتا  عضا مود،مستحبات ا تاقیبات   ااز را ا جاا  

 سای کنید در طول راز وحظات بیشتری را برای مناجات کرد  با خدا صر  کنید

یک عاعدو کلی اجود دارد ا آ   م این است که کسی که   ازش را   وارو بپا دارد در  هایات  

  جات خوا د یافت
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 (با ص ی ی ترین داستا تا  مشورت کنید3

مشکل عرار د ید ا بهتر است بارایش راجاع باه    سای کنید یکی از داستا تا  را در جریا  این 

تص ی ی که در مورد ترک خودارضایی ذرفته اید صحبت کنیاد،اا را   چناین در را اد خاود     

درما ی تا  عرار د ید ا  ر زما  که خواست برایش توضیح د ید که  م اکنو  اضاایت خاود   

 درما ی تا  چگو ه است

 دامته بامیداز بیا  این که مکست خوردید به اا  راس  

 - کته-

برای این کار بهتر است از میا  داساتا تا  کسای را ا تخاا  کنیاد کاه در اما ات ا راز داری       

 امتحا ش را پس دادو بامد

 - کته-

 بهتر است کسی را ا تخا  کنید که تجربه ترک خودارضایی را عبال دامته بامد

 - کته-

 (تس خودتا  را بر رای کاغر بنویسید4

م ا ع ل بسیار زمت خودارضایی را ا جاا  دادیاد بهتار اسات اتسااس عارا        در صورتی که 

اجدا  پس از ا جا  این کار را بر رای کاغاری بنویساید تاا اذار داباارو بارای ا جاا  داد  آ         

 اسوسه مدید عبل از  ر کاری آ   ومته  ا را بخوا ید

 (خودتا  را در مارض استرس عرار د ید5

بیشتری را تجربه کنید غریزو جنسی بنظر می رسد ک تر ماله  نگامی که استرس ا اضبرا  

ار خوا د مد،م ا تت ا تجربه دامته اید که فکر خودارضایی اعتی به ساراغتا  مای آیاد کاه     

خیاوتا  راتت ا آسودو بامد،مثال اعتی فقط چند سااعت تاا یاک امتحاا  یاا اعاال    ارو آ         
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اساات اتت اااال خیلاای ک تاار بااه فکاار امتحااا  ما اادو ا اجودتااا  پاار از اسااترس ا تشااویش 

 خودارضایی)ا کال ارضای جنسی( خوا ید افتاد

 (اختالالت نعوظ و مشکالت شایع مردانهفصل چهاردهم)

 مشکل راست کرد  آوت آیا با عرص ایاذرا عابل درما  است؟

کسا ی که مشکل راست کرد  آوت ما  به دویل عد  خو  رساا ی مناسا  باه عسا ت  اای      

 مد عرص ایاذرا با تنظیم مقدار خو  رسا ی این مشکل را تل می کنداسفنجی آوت با

 آیا  ر کسی می توا د عرص ایاذرا را مصر  کند؟

خیر،عرص ایاذرا موارد منع مصر  متادد دارد،وبفا عبل از مصر  این عارص ساوابق پزماکی    

 خود را با پزمکتا  در میا  بگرارید

 سن بزرذتر می مود؟آیا غدو پراستات در بد  مرد ا با افزایش 

بله،دعیقا   ینبور است،این تنها غدو در بد  مرد ا می بامد که با افازایش سان بزرذتار مای     

مود،در تاوی که دیگر غدو  ا در بد  افراد باوغ با افزایش سن ما وال ج ع تر ا کوچک تر می 

 مو د

 آیا تاداد آمیزش جنسی زیاد باعث ایجاد سرطا  پراستات می مود؟

ا  درست اعتی رخ می د د که تکثیر سلول  ا از تاوت عادی خود خاارج ذرد اد،اما   خیر،سرط

این ادعا که سرطا  پراستات با تاداد راببه جنسی در ارتباط اسات فقاط یاک ادعاا  سات ا      

 تاکنو  به اثبات عل ی  رسیدو است

 آیا آمیزش جنسی از مقاد باعث ایجاد سرطا  پراستات می مود؟

 خیر

 ا این  م صرفا یک ادعا است ا تاکنو  به اثبات عل ی  رسیدو استاین ذو ه  یست 
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 آیا ا دازو آوت تناسلی مرد در راابط مهم است؟

اوبته   ی توا  از تاثیر آ  غافل مد ا باید از یک ا دازو متوسبی ک تر  بامد)غاوبا پزمکا  می 

ا باا آ هاا در ایان ماورد     ذویند که تاثیری  دارد ا ... که من فکر   ی کنم تر  درستی بامد ام

موافقم که تتی اعتی آوت مرد ا کاوچکتر از تاد  رماال اسات  ام مای تاوا  باا راش  اای          

 پیشنوازی تا تدادی برای دستیابی به ارذاسم امیداار بود

 ا دازو  رمال آوت در تاوت راست مدو چقدر است؟

سا تی متر  10ا چیزی که برای ما مشخص می کند این است که متوسط ع ق ااژ  در خا م  

سا تی متر به باال در تاوت  ااوظ مناسا  ا    11است،با این ااصا  آوت  ای مردا ه اتت اال از 

  رمال محسو  می مو د

 آیا ا دازو آوت مرد ا برای ز   ا ببور عا  مهم است؟

خیر،ز   ا ع وما ا دازو آوات برایشاا  در درجاه اال ا  یات  یسات،آ ها تارجیح مای د ناد         

امته بامند که آ ها را به بهترین مکل ارضا کند  سبت به اینکه مردی دامته باماند  مرد ایی د

 با مثال فال  ا دازو آوت ا ...

 آیا عبر آوت مردا ه در آمیزش جنسی موثر است؟

 بله،این ااعاا یک فاکتور تایین کنندو است

 راو  ایی برای افزایش عبر آوت مردا  اجود دارد؟

مال بی خبر مثل استفادو از کا دا   ای چناد الیاه ما اوال توصایه مای      بله،ببینید راو  ای کا

 مود،استفادو از ژل  ای تجم د ندو  م در بین جوا ا  ما ول است

ذا ی پس از ا جا  داد  آمیزش جنسی ذرمای مدیدی در بد  ا عس ت تناسلی پسرا  جوا  

 دیدو می مود؟

 اجود  دارد بله،این یک پدیدو طبیای است ا مشکلی در خصوص آ 
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  شا ه  ای بی اری بواسیر چیست؟ا چرا ایجاد می مود؟

یکی از  شا ه  ای این بی اری اجود خو  در مدفوع است،علت اصلی اجود آ   م بیارا  زد   

 عراق مقاد است

 درما  دارایی بی اری بواسیر چیست؟

د،خورد  استفادو از میفت آ تی   ورید مای توا اد راو تال مناسابی بارای ایان مشاکل باما        

مواردی که مدفوع را مل می کنند ا اجتنا  از  شستن  ای زیاد در کنار دامتن بر امه مانظم  

پیادو رای ا ارزش می توا د تسکینی بر این بی اری بامد،راو تل عبای درما  این مشکل اماا  

 جراتی است

 (مشکالت شایع دختر ها و زن هافصل پانزدهم)

 ارضا   ی مو د؟ چرا باضی ز   ا در یک آمیزش جنسی

خ  دالیل متاددی اجود دارد،یکای از آ هاا زادا زاوای ا عاد  پایش  اوازی از ساوی ماردا          

است،اوبته در مواردی مرد ایی که از  ظر عوای جنسی ا زما  ا زال ا رعایت پیشنوازی  م باه  

 اای  طور کامل توا ا  ستند موفق   ی مو د   سرما  را به ارذاسم برسا ند می توا د عفو ت 

 ز ا  ا یا سردمزاجی در ز ا  عامل ایجاد این مشکل بامد

 سریع ترین راو تل پیشنهادی م کن در بی اری عد  دستیابی به ارذاسم چیست؟

راو تل پیشنهادی ما این است که مدتی دخاول  داماته باماید ا فقاط باه ا جاا  پیشانوازی        

مد(اما اذر بتوا ید در یاک مادت   بپردازید)این کار م کن است سخت یا برای م ا  اخومایند با

 طوال ی این کار را ا جا  د ید اتت اال مشکل م ا رفع خوا د مد

 (تاثیر ازدااج  کرد  بر دستگاو تناسلی چیست؟آیا باعث عقی ی می مود؟01
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خیر،این کار تاثیر مستقی ی بر دستگاو تناسالی ما ا  ادارد ا باعاث عقی ای  خوا اد ماد،اما        

د مشکالت راتی در م ا مود،ازدااج کرد    وارو در دین مبین اسال  اتت ال دارد باعث ایجا

 توصیه مدو است

 آیا ز ا  سیدو دیرتر یائسه می مو د؟

متاسفا ه این یک تر  خرافاتی است،در  یچ کجا از منابع اساالمی  ام چناین چیازی ذفتاه      

  شدو است

وا  ذفت ز ا ی کاه سایدو   خیر،زما  یائسه مد  ز ا  به دالیل مختلف متفاات است،اما   ی ت

  ستند عباا   ه ما  دیرتر یائسه می مو د

 چرا باضی ااعات  نگا  آمیزش جنسی از ااژ  ز  باد خارج می مود؟

داستا  دعت کنید که این مشکل بسیار بزرذی  یست ا بیشتر یک مسئله خندو دار می باماد  

خنادو از کناار آ    ا م ا  ام در صاورتی کاه باا ایان مشاکل مواجاه مادید ساای کنیاد باا            

بگررید،توجیه عل ی این مشکل طبیای است ا بسته به فیزیوووژی دستگاو تناسالی ز  ا مارد   

 امکا  رخ داد  آ  اجود دارد

 مایع ترین اختالل جنسی با وا  چیست؟

مایع ترین اختالل جنسی بین با وا  اختالل  رسید  به ارذاسم است،علت این اختالل ماید 

 سل  ای پیشین به مسئله ارضای جنسی ز ا  دارد،این اختالل مشکالت ریشه در بی توجهی 

 بادی دیگری  ظیر سرد مزاجی ا بی میلی جنسی را رعم خوا د زد

 (بارداری فصل شانزدهم)

 چگو ه در دارا  بارداری  م سای کنیم زیبا ا سرتال بنظر بیاییم؟

ی مو د،آ ها   ی توا ند ببور خ  ببینید اغل  خا و   ا در دارا  بارداری بی توصله تر م

طبیای مثل عبل از بارداری به خودما  برسند ا یک چیز ایی که   یشه برایشا  مهم بود 
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اکنو  برایشا  بی ا  یت تر می مود،دعت کنید با موارد زیر سای کنید   چنا  ما ند دارا  

 عبل از بارداری بنظر برسید

کم را ا جا  د ید ا با استفادو از این ترفند سای آرایشتا  را کم کنید اما تت ا آ  مقدار -1

کنید خود را سرتال تر  شا  د ید این کار در راتیه خودتا  بسیار مهم است در دارا  

بارداری برای آرایش کرد   سایه ا خط چشم را ر ا کنید اما از مرطو  کنندو  ای ر گی 

ا مادا  بنظر برسید در ض ن  استفادو کنید)کال کاری کنید که سادو ا طبیای اما سرتال

ری ل را  م اصال فراموش  کنید، کته مهم دیگری  م که اجود دارد این است که سای کنید با 

 آرایشتا  ار  صورتتا  را به تامیه ببرید،در ااعع کاری کنید که صورتتا  الغرتر بنظر برسد

برای خودتا  فرا م سای کنید بخوابید ا با باوش  ای مخصوص سای کنید این امکا  را -0

 کنید که خوا  راتتی دامته بامید

 آیا آمیزش جنسی در دارا  بارداری م نوع است؟

خیر این ذو ه  یست،آمیزش جنسی پامنه آمیل یک خا وادو است ا تنها در مواردی خاص در 

بقیه موارد پزمکا  م نوعیتی برای آ  در زما  بارداری  ظر   ی ذیر د،برخی از پزمکا  به 

 فته آخر آمیزش جنسی  دامته بامند اما   ه آ ها تتی  4 ارا شا  توصیه می کنند در بی

  ین را  م عبول  دار د اوبته در مواردی که مادر در مارض زای ا  زادرس یا تاملگی پر 

خبر بامد پزمکا  آمیزش جنسی را م نوع می کنند   چنین در موارد زیر  م آمیزش 

 جنسی م نوع است

 د ا ه رتم ( ارسایی1

 (زای ا   ا ا یا سقط  ای مکرر0

 (دیابت ا تاملگی  ای پر خبر3

 (خو ریزی ا ترمح ا درد بی علت ااژ 4
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 آیا راببه جنسی در دارا  بارداری به جنین آسی    ی رسا د؟

خیر،جنین در درا  رتم ا در کیسه محافظ آمنیوتیک عرار دارد،این کیسه از جنین در برابر 

 م محافظت می کند ا با اط ینا  می توا  ذفت که آمیزش جنسی خبری ضربات اتت اوی 

 برای جنین  خوا د دامت

 آیا استفادو از رایا ه در دارا  بارداری خبر سقط جنین را افزایش می د د؟

خیر،این ذو ه  یست ا در بررسی  ایی که ا جا  مدو کامال به اثبات رسیدو که این کار تااثیری  

،اما  شستن مداا  ا کار کرد  با رایا ه می توا د خبرات جدی)به خصوص در سقط جنین  دارد

 در دارا  بارداری(دامته بامد ا الز  است از آ  اجتنا  کنید

 چرا خورد  کافئین در دارا  بارداری غیر عابل پریرش است؟

 از ج له ضرر  ای کافئین در دارا  بارداری می توا  به موارد زیر امارو کرد:

 و  ا تاداد ضربا  عل  م ا را باال می برد(فشار خ1

 (مایای مدر)ادرار آار(است ا تاداد دفاات ادرار را زیاد می کند0

 (سبح مایاات بد تا  را کم می کند3

 (فشار خو  را باال می برد4

 (ضربا  عل  را باال می برد5

 به اجود می آارد(جنین   ی توا د کافئین را متابوویزو کند ا از این را مشکالتی برایتا  6

 (تغییرات در اوگوی خوا  جنین ا   چنین در ترکات جنین ایجاد می کند7

 (کافئین سب   ا نجاری  ای خلقی می مود8

 (م کن است باعث سقط جنین مود9
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 چه میزا  کافئین در راز تداکثر می توا د مصر  مود؟

افئین مصر  مدو م ا در دعت کنید ا اطالعات مواد غرایی که می خورید را ببینید مج وع ک

 میلی ذر  در طول راز بامد 152راز  باید بیشتر از 

 چرا خو ریزی در دارا  بارداری از ااژ  رخ می د د؟چه اعدامی باید کرد؟

خو ریزی ااژینال در بارداری ما وال پدیدو ای مایع است ا  باید باا دیاد  آ   گارا  ماد،اما     

دید   راو می مود بهتر است با پزمک خاود مشاورت   اعتی که این خو ریزی  ا با درد  ای م

کنید در این مواعع ما وال پزمک دستور سو وذرافی می د د  کته مهم ایان کاه خاو ریزی در    

سه ما ه اال اما خیلی می توا د  گرا  کنندو بامد،زیرا  شاا  مای د اد کاه ما ا اتت ااال در       

ال درد ای کرامپی یا پیچشی   راو مارض سقط جنین عرار ذرفته اید در این تاوت م ا اتت ا

 با خو ریزی خوا ید دامت

از طر  دیگر اعتی خو ریزی   راو با درد ای تیز ا یکبرفه باماد  شاا  مای د اد کاه ما ا       

اتت اال دچار عارضه بارداری خارج از رتم مدو ایاد کاه بایاد در ایان زمیناه باا پزماک خاود         

 مشورت کنید

 - کته مهم-

یاری از خو ریزی  ا خود بخود ا بدا  مشکل خاصی برطر  می ماو د  با اجود مباو  باال بس

 اما  باید آ ها را  ادیدو ذرفت

 (روش های پیشگیری از بارداریفصل هفدهم)

 اضبراری ترین راش پیشگیری از بارداری چیست؟

دعت کنید اعتی یک ت اس جنسی محافظت  شدو یا مشکوک دامته اید فقط مجاز  ساتید از  

 استفادو کنید ا  باید راش  ای زیر مورد استفادو دائم عرار ذیر د راش  ای زیر
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عادد   0ساعت از ااوین  زدیکای( ا   10عدد در ااوین فرصت)عبل از ذرمتن  0(عرص اچ دی 1

 ساعت باد 10

عادد   4ساعت از ااوین  زدیکای( ا   10عدد در ااوین فرصت)عبل از ذرمتن  0عرص ال دی  (0

 ساعت باد 10

سااعت از ااواین    10عدد عرص سفید در ااوین فرصات)عبل از ذرماتن    0زیک(عرص تری فا3

 ساعت باد 10عدد عرص سفید 4 زدیکی( ا 

 - کات مهم-

 اوف(عرص  ا   مکم خاوی  باید مصر  مو د

 ساعت باد عرص بادی را مصر  کنید 0 (در صورتی که تاوت تهوع به م ا دست داد 

ا کا ش میل جنسای را باه د باال دار اد پاس در      ج(این عرص  ا عوارضی ما ند افزایش از  

 مصر  آ ها دعت کنید

 د(در زما  میرد ی  باید از این عرص  ا استفادو مود

 ژل  ای ضد بارداری چیست؟

این ژل  ا می توا ند جایگزین مناسبی برای عرص  ا ضدبارداری بامند،این عرص  ا ما وال بار  

آ  طریق جر  بد  می ماو د،دعت کنیاد کاه ایان     رای ما ه  ا ا بازا ا ماویدو می مود ا از 

عرص  ا بسیاری از عوارض عرص  ای ضد بارداری را  دار د ا به ا دازو آ ها  م در پیشگیری از 

 بارداری موثر  ستند

 عرص پیشگیری از برداری یاس ین چیست؟

تری  وعی عرص ال دی است که به دویل  وع پراژسترا  استفادو مدو در آ  عوارض بسیار ک 

 سبت به عرص  ای مشابه دارد)عوارضی مثل افزایش از ،کا ش میل جنسی ا مشکالت 

 پوستی   چنین تهوع ا استفراغ ا ...(
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 -موارد منع مصر -

 (در صورت سابقه بی اری کبدی  باید استفادو مود1

 (در صورت سابقه سنگ کیسه ا صفرا  باید استفادو مود0

 عراعی  باید استفادو مود(در صورت سابقه بی اری  ای علبی 3

 استفادو مود عرص اسپیرا والکتو ( باید   زما  با 4

 (در صورت تاملگی  باید استفادو مود5

 (شب زفاففصل هجدهم)

 چرا م  زفا   باید م  ازدااجتا  بامد؟

توصیه اکثر کارمناسا  بر این است که م  زفا  یا   ا  مبی که ااوین آمیزش ااژ ی را 

ی کند باید مبی بامد که ااوند مناخت بیشتری از بد  جنسی   سرش پیدا خا و  تجربه م

کردو بامد ا دامند در آرامش کامل بامد،ماید م ا بهتر از من بدا ید که این دا مرط به 

اتت ال زیاد در م  اال عراسی برآاردو   ی مود پس بهتر است ااوین آمیزش ااژ ی در مبی 

 غیر از م  اال ازدااج بامد

ته دویل عل ی آ   م این است که به دویل اجود رمته  ای عصبی در پردو اذر در زما ی اوب

 که بد  ز  بدا  اضبرا  ا تشویش است پردو بکارت با درد بسیار ک تری پارو می مود

 آیا تت ا باید در م  زفا  پردو را پارو کرد؟

 ه که  م اکنو  جاماه ماا  خیر،ا جا   داد  این کار بیشتر توصیه مدو است،دعت کنید   ا گو

ایرا ی  ا آ  دسته از سنت  ای  امبلو  را کنار ذرامته ایان رسام غلاط  ام در تاال کناار       

 ذرامتن است،این کار  ه در اسال  توصیه مدو ا  ه  یچ کجای دیگر

 چرا م  ازدااج ذا ی مرد  ای جوا  به اختالالت در راست مد  آوتشا  دچار می مو د؟
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می دا یم که اخالالت سیستم عصبی از ج له استرس  اایی کاه بار دامااد      خ  ببینید   ه ما

اارد می مود ارتباط مستقی ی باا خاو  رساا ی دارد ا   چناین باار راا ای  امای از ک باود         

اطالعات جنسی در این زمینه بی تاثیر  یست،اما عباا جای  ایچ  گرا ای  یسات ا باه محاض      

 باز خوا د ذشتفرا شستن استرس  ا عدرت جنسی مرد جوا  

 آیا پس از م  زفا  مجاز  ستیم بالفاصله راببه دامته بامیم؟

بله،اذر  ر دا م ا این اتساس را دارید که می توا ید مجددا راببه دامته بامید این کار از  ظر 

 پزمکا  بالما ع است

 این که می ذویند جسم ا راح ز  را در م  زفا  تصر  کنید یانی چه؟

ا  پیشنوازی ا مالی ت ا ظرایف مو ر برای فرا  شا د  مهوت خود باه ز   دعت کنید اذر بد

ت له ار مود عباا فقط می توا د جسم ز  را تصر  کند ا اا از تصر  راح ا علا  ز   ااتوا    

خوا د ما د،دعت کنید خااطرو باد چناین آمیزمای عبااا  اراس ا اضابرا  ا بادبینی را در         

ود می آارد در صورتی که اذر در م  زفا  مارد بتوا اد   رااببشا  اتت اال برای یک ع ر به اج

  سر خود را راضی کند اتت اال در طول ز دذی مشترک تاثیر مثبت آ  عابل مشا دو خوا اد  

 بود 

 چرا پارو مد  پردو بکارت با درد   راو است؟

دا درد در ااوین آمیزش جنسی اجود دار د که اتت اال   ی تاوا  بباور عباع جلاوی آ هاا را      

ذرفت اوی با دستورات ذفته مدو می توا  مقدار درد را ک تر کارد اوبتاه درد ابتادایی کاه باه      

علت ایجاد زخم سبحی در ااژ  است اوی دردی که با ادامه آمیزش ادامه مای یاباد باه دویال     

کشش دیوارو ااژ  است درست ما ند اعتی که م ا برای بار اال بادکنکی را باد می کند عبااا  

اید که به  یرای بیشتری برای باد کرد  آ  اتتیااج داریاد،اما ایان درد باه مارار      متوجه مدو 

ک تر ا ک تر می مود،دعت کنید که دختر تت ا باید عبل از  زدیکی از  ظر راتی آمادو مود ا 

  چنین پیشنوازی تا مرتله رسید  به ارذاسم ادامه یابد)ماید برای مردی که ااوین بار اسات  

جربه می کند اینچنین پیشنوازی غیرم کن بامد تتی برای کسای کاه عابال    راببه جنسی را ت
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راببه جنسی  م دامته اعتی با  قاط تحریک پاریر   سارش  ناوز بخاوبی آمانا  یسات بااز        

 دستیابی به این پیشنوازی دار از ذ ن است(،  چنین از ژل ووبریکا ت  م تت ا استفادو مود

 با اجود عس تی از پردو بکارت(باردار مد؟آیا م کن است با اجود پردو بکارت)یا 

خ  امکا  این اتفاق اجود دارد،دویل آ   م این است که اسپرماتوزاءید موجود در اسپر  کاه  

یک مجود تک سلووی است می توا د از سوراخ پردو بکارت عبور کردو ا باه طار  تخ اک ز     

بیفتد کم است اما در باضای از   براد ا ع ل وقاح صورت ذیرد،که اوبته اتت ال اینکه این اتفاق

ا واع پردو که با آمیزش اال به طور کامل پارو   ی مو د به دفاات دیدو مدو که با اجود ساوم 

بود  عس تی از پردو بکارت ز  باردار مدو ا در زما  زای ا  طبیای ببور کامل پردو پارو مدو 

 است

 (زودانزالیفصل نوزدهم)

 اعث زادا زاوی می مود چیست؟مشکل اصلی که در بین جوا ا  ب

به  ظر ما ا پس از مشا دو این   ه سواالت ارسال مدو به ما مشاکل اصالی در عجلاه کارد      

است،متاسفا ه جوا ا  ما عجله می کنند ا این باعث ایجاد مشکل می مود آ ها توصیه  ای ماا  

وش مای کنناد ا   مبنی بر ا جا  پیشنوازی،بوسه،ماامقه ا .. را پس از مدتی  ام آغومای فراما   

 بسرعت آمیزش جنسی را آغاز می کنند ا این باعث ایجاد زادا زاوی می ذردد

 راو  ایی که در اینتر ت در مورد درما  زادا زاوی ذفته می مود چیست؟

 ر چند بنظر می رسد این راش  ا آ چنا  که باید ا ماید در درما  زادا زاوی تاثیر  دامته ا د 

 می کنیم: اما آ ها را در زیر ذکر

 درما   ای موضای توصیه مدو برای درما  زادا زاوی چیست؟

 درصد 0(استفادو از ژل ویدا کابین 1

 (استفادو از ژل پریلو کابین دا ا  یم درصد0
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 (استفادو از کا دا 3

 - کته-

 توصیه ما استفادو از چند الیه کا دا  است

 - کته مهم-

ا ی که عدرت جنسی متوسط ا متوسط به پایین استفادو از اسپری  ای بیحس کنندو برای کس

 دار د  رذز توصیه   ی مود

 (پرده بکارتفصل بیستم)

 آیا پردو بکارت در   ه دختر ا اجود دارد؟

 پاسخ این سوال منفی است

 خیر،باضی از دختر ا بدا  پردو بکارت به د یا می آیند

 ا واع مناخته مدو پردو بکارت کدامند؟

 نفر)مسداد((پردو بکارت بدا  م1

 (پردو  ای بکارت تلقوی)که خود ا واع مختلفی دار د(0

 (پردو بکارت مثلثی3

 (پردو بکارت  الوی)ک ا ی(4

 تکه 0(پردو بکارت 5

 (پردو بکارت د دا ه دار6

 (پردو بکارت زبا ه دار7
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 موارد دیگر  م اجود دارد  ظیر پردو بکارت غرباوی ا ...

 ذفته مدو عدو ای بدا  پردو بکارت به د یا می آینددعت کنید که   ا گو ه که در عبل 

 چرا پردو تلقوی در آمیزش جنسی پارو   ی مود؟

این  وع از پردو ما وال با آمیزش پارو   ی مود ا خو  ریزی جزئی آ  در آمیزش  ای ابتدایی 

درصد موارد این  اوع پاردو در زای اا  طبیاای پاارو       99به دویل تخری  بخشی از آ  است،در 

 خوا د مد

 اعتی پردو بکارت پارو می مود آیا ادامه داد  آمیزش جنسی   چنا  صحیح است؟

این کامال به اتساسات دا  فر بستگی دارد،اذر از ادامه داد  راببه ورت می بر د چرا باید آ  را 

متوعف کنند؟دعت کنید اعتی آمیزش اال با پیشنوازی ا دستورات ذفتاه مادو صاورت ذیارد     

قدر زیاد   یست که مشکالت  امی از  خو ریزی ما وال به اجود مای آارد را خاا م   خو ریزی آ 

 اتساس کند

 آیا می توا  تشخیص داد یک پردو بکارت به چه علت پارو مدو است؟

ااعاا در بسیاری از موارد این امکا  اجود  دارد ا اذر در این مورد پزمکی عا و ی یاا  ار کاس    

ایه موا د موجود اتت ال مای د ناد کاه ماثال در اثار فاال        دیگری  ظری می د د صرفا بر پ

 فااویت ارزمی پردو بکارت پارو مدو بامد یا ...

 ااژینیس وس چیست؟ا در مورد آ  توضیح د ید؟

 ا  بی اری که تتی اذر اسم آ  را  شنیدو بامید تت ا ببور طبیای ک ای در ماورد آ  اطاالع    

سی زیاد بامد عباا باعث مای ماود عضاالت ااژ     دارید،اعتی که ترس خا م از یک آمیزش جن

 در تاوت ا قباضی عرار ذیر د،این فرآیند آمیزش را یقینا دچار مشکل خوا د کرد

بن بست اطالعات رس ی در جاماه ا منید  اطالعات جنسی غلو مدو از افرادی کاه کارماا    

 داد  فاز منفی به مرد  است باعث این مشکل می مود
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ر خال  ذفته آد   ایی که اطالعات جنسی خوبی  دار د جراتی  یسات،راو  راو درما  آ   م ب

 عبای درما  آ  راا  درما ی ا داد  اطالعات صحیح به خا م است

مثال در مواردی که ترس از آوت مردا ه موج  ایجاد این بی اری مادو داد  اطالعااتی صاحیح    

اکی  یسات تاا تاداد زیاادی اثار      در مورد اینکه آوت مردا ه فقط از خو  پر مدو ا چیز ترسان 

 بخش ا موفقیت آمیز خوا د بود

 چه عواملی به جز آمیزش جنسی م کن است باعث پارو مد  پردو بکارت مود؟

 (داید  ا پرش از ما ع1

 (در اثر فشار دست ال کاغری)یا پنبه( در زما  عاعدذی0

 (در اثر خارش  ای مدید توسط خود مخص3

 ا فشار میئی تیز ا ...(در اثر خودارضایی دخووی ی4

 (ع ل  ای جراتی در آ   اتیه،ابزار پزمکی یا ...5

در صورت دخول بد ا پارو مد  مدید یا  اعص پردو بکارت چه مشاکالتی م کان اسات بارای     

 مخص پیش بیاید؟

 در این صورت اتت ال پیش آمد  موارد زیر اجود خوا د دامت

 (عفو ت1

که پس از ااوین آمیزش با خو ریزی فاال مای ماو د در   میکرا   ای ا باکتری  ای باوقوو ای 

 صورتی که آمیزش جنسی غیر اصووی صورت ذیرد می توا د منجر به ایجاد عفو ت مود

 (خو ریزی ا جراتت مجاری ادراری0
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در صورت پارو مد  با ضربه  ای مدید م کن است پارو مد  پردو بکارت در طی چند مرتله 

د با خو ریزی مدید   اراو خوا اد باود ا ساب  ایجااد زخام در       یا یک مرتله اما بصورت مدی

 مجاری ادراری می مود

 (زخم داخل رتم)فیبرا (3

به اجود آمد  این زخم  ا می توا د دالیل متفاات دامته بامد اما پارو مد  غیر اصووی پاردو  

 بکارت  م می توا د یکی از دالیل آ  بامد

 - کته-

ااا  شود به مرار زما  سب   ازایی)یا اختالل در باراری( مای  اذر عفو ت  ا ا زخم  ای فوق مد

 مود

 بهترین راو تل درد پارذی پردو بکارت چیست؟

بهترین راو تل برای اعتی که پیشنوازی ا ... جوا   دادو ا  وعراس   چنا  ترس دارد این 

 موداست که از اسپری  ای بیحس کنندو)ا یا ژل  ای بی تس کنندو( سی پلکس استفادو 

 - کته-

 اسپری را رای ارادی د ا ه ااژ  بپامید

 - کته-

دعیقه زما   یاز دار د،پس وبفا عبل از آمیزش  4تا  0این اسپری  ا برای بی تسی مبلو  به 

 جنسی آ  را استا ال کنید

 (پیشگیری از عقیم شدن و مسائل مربوط به نازاییفصل بیست و یکم)

 رتی که ازدااج کرد د بچه دار خوا ند مد؟پسرا  جوا  چگو ه مب ئن مو د در صو
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این امکا   م اکنو  اجود دارد ا با آزمایش اسپر  ا یا از طریق آزمایش سو وذرافی بیضاه  اا   

 مشخص می مود

 

 دخترا  جوا  چگو ه مب ئن مو د در آیندو ازدااج کرد د بچه دار می مو د؟

بای را پیدا کنند که آیاا مشاکلی   خ  دخترا  جوا  می توا ند با آزمایش سو وذرافی جوا  ع

 در خصوص بچه دار مد  دار د یا خیر

 

 (سرد مزاجی در زنانفصل بیست و دوم)

 چه عواملی زمینه ایجاد سردمزاجی در ز ا  را ایجاد می کند؟یا آ  را تشدید می کند؟

 (عوامل فیزیوووژیک)مرایط مختلف سنی(1

 (افزایش سن1-1

 (در زما  بارداری1-0

 باد از زای ا  طبیای ا به مدت بیشتری باد از زای ا  به راش جراتی(دارا  1-3

 (ایجاد عقاید افراطی در برخورد با مسائل جنسی0

(در اثر برخورد ز ندو   سر ا یا اتفاعی که موج  دوخور مد  از   سار ماود)ز ا  بسایار از    3

ایان خاود یاک     داستا شا  ا   چنین از تر  مرد  در مورد مو رما  تاثیر مای پریر د،کاه  

مشکل بزرگ است ا ما بار ا  سبت به آ   شدار دادو ایم،اوی بهرتال در زماا ی کاه   اه در    

 مورد ظا ر یا طرز رفتار مو رش بد می ذویند،مب ئنا این تاثیر خوا د ذرامت(

 (مصر  کرد  عرص  ای پیشگیری از بارداری4
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ما  مود ا راش  ای درما   وین (ا زال زادرس در   سر)که بار ا در مورد اینکه چگو ه در5

آ  امارو کردو ایم،اما در صورتی که باز ا  م بر راش  ای عدی ی،منسوخ مدو ا بی فایدو 

 اصرار ارزید،پس از آ  تت ا باید تا جایی که   سرتا  به ارذاسم برسد راببه را ادامه د ید(

باد از زای ا  یا در زما  ما وال -(مر  ا تیا)مثل اعتی که دیوارو  ای ااژ  مل مدو بامند6

  ایی که مثال عی   ای ظا ری بر رای پوست در آ   اتیه ایجاد می مود(

 (اختالالت راا ی  ظیر افسردذی7

(ضاف فیزیکی فرد ا یا بی اری  ای داخلی) ظیر بی اری  ای بی اری  ای کبدی، ارسایی 8

  یپوفیر،کم کاری تیرائید،دیابت عندی ا ...(

 د مغلی یا درسی)ا یا استرس  ایی  ظیر در خبر عرار ذرفتن ز دذی ا ...((استرس  ای مدی9

  شدار ای درما  دارایی سرد مزاجی در ز ا 

درما  دارایی   وارو برای سرد مزاجی باید باا اتتیااط ا ماک ا تردیاد فارااا  صاورت مای        

ه باعاث  ذیرد،درما  اصلی مشکل سرد مزاجی   ا  ریشه یابی ا برطر  کرد  مسائلی است ک

ایجاد سرد مزاجی مدو ا د اما در صورت عد  پیشرفت در تل مشکل ما وال ز   اا خودماا    

اعدا  به خود درما ی با ایاذرا می کنند)که باید بارای اساتفادو از ایان عارص باا پزماک خاود        

 مشورت کنید تا سوابق بی اری  ای م ا ا اضایت عل  ا عراق م ا را بررسی کند(

مکا  برای این بی اری در  ظر ذرفته ا د تزریق مقاداری  ورماو  مردا اه    درما  دیگری که پز

 است،که به  سبت مشخص این تزریق را ا جا  می د ند

 نگامی که این مشکل بدویل افزایش سن ا کا ش میزا  استراژ  در خو  ز   ا ایجاد مادو  

 بامد می توا  با تزریق مقداری  ورمو  ز ا ه این مشکل را رفع کرد

نا  می ذوییم ا تاکید مای کنایم کاه کلیاد تال ایان مشاکل در دسات راا شناساا  ا            چ

 راا پزمکا  است  ه پزمکا !!!
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 (پرسش و پاسخ جنسی و زناشوییفصل بیست و سوم)

  ظر کارمناسا  در مورد خورد  آ  منی چیست؟

بایاد  داستا  عزیز دعت کنید که اذر  ر دا فرد ساوم بامند مشکل خاصای از وحااظ بی ااری     

اجود دامته بامد اما دویل این که کارمناسا   سبت به ا جا  این کار  شادار مای د ناد ایان     

است که مایع منی تامل ایراس  ایی است که در بد  فرد اجود دارد،مثال ایراس ایادز مای   

 توا د از این راو منتقل مود یا امکا  ابتال به دیگر بی اری  ای مقاربتی  یز اجود دارد
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د در اسال  مایع منی عین  جاست است ا خورد  آ  عباا ترا  است،اتت اال غیار از  دعت کنی

دویل مبرح مدو برای اضع این عا و  در اسال  دالیل دیگری  م اجود دامته که ما از آ  بای  

 اطالعیم

 آیا استفادو از اسپری  ای بیحس کنندو توصیه می مود؟

ت فرااا ی که دار د  ظیر ایجاد تساسیت در فارد  خیر،استفادو از این اسپری  ا به دویل مشکال

ا مریک جنسی اش ا از بین برد  تس ورت ا   چنین اینکه استفادو طاوال ی مادت از آ هاا    

 موج  اختالالت  اوظ می ذردد توصیه   ی مود

 داجنسه  ا چه ایژذی  ایی دار د؟

ار زیادی  ورمو  ز ا ه تزریاق  این افراد ما وال مرد به د یا می آیند اما با مراجاه به پزمک مقد

می کنند،آ ها پس از تزریق این  ورمو   ا مقدار زیادی از توا  جنسی مردا ه خود را از دسات  

می د ند،آوت آ ها ما وال به مرار زما  ج ع می مود ا در مقابل سینه  ایشاا  برجساته تار    

 می مو د،پوست ا بقیه مرایط بد شا   م ما ند ز ا  می مود

 اج با دختری که سن بزرذتر از من دارد جایز است؟آیا ازدا

ساال از خاودش بزرذتار     15ببینید   ا گو ه که پیامبر ذرامی اسال   م با تضرت خدیجه که 

بود ازدااج کرد د این به ما  شا  می د د چنین چیزی تتی در سنت  ای دینی ما  م اجاود  

امد اتت ال موفقیات در ازدااج بااالتر   دامته است،اما یک عاعدو می ذوید که اذر پسر بزرذتر ب

می راد اما در صورتی که دا  فار   ادیگر را بخوا ناد مای تاوا  از اخاتال  سانی ماکاوس         

 ذرمت)خا وادو  ای محتر  وبفا منبقی تر با این عضیه برخورد کنید(

 آیا آمیزش جنسی از پشت سب  ذشاد مد  سوراخ مقاد می مود؟

ااات زیااد از راو مقااد رای ما یچاه  اای آ   اتیاه تااثیر        عباا این ذو ه است،آمیزش به دف

ذرامته ا سب  مل مد  آ ها ا در  تیجه ذشاد مد  سوراخ مقاد می ذردد،دعات کنیاد کاه    
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این در تاوی است که آمیزش جنسی به دفاات صورت ذیرد ا مهم ترین  شا ه آ   ام   این   

 اتساس خوا ید کرداست که اتت اال درد ک تری در آمیزش  سبت به دفاات عبل 

 دختری را داست دار  اما پدر ا مادر  رضایت به ا جا  ازدااج   ی د ند،راو تل چیست؟

بهتر است این  کته را به پدر ا مادر خودتا  یادآار موید که آ ها  ام در سان جاوا ی ا تخاا      

 خود را کردو ا د ا اکنو   وبت م ا است ا این تق م است که با کسای کاه فکار مای کنیاد     

 بهترین است ز دذی کنید

اوبته سای کنید تت ا به دالیل آ ها برای ایان مخاوفات ذاوش د یاد،چرا کاه آ هاا تجربیاات        

 ارزم ندی دار د که می توا ند به اسیله آ  بهترین ا تخا   ا را ا جا  د ند

 آیا خودارضایی)جلق زد ( در دارا  مجردی باعث زادا زاوی پس از ازدااج می مود؟

تاداد زیادی بر این عضیه تاکید می ارز د ا در صورتی کاه  ایچ اطالعاات عل ای در     متاسفا ه 

 این زمینه  دار د

خیر این ذو ه  یست ا  نوز در  یچ کجا چنین چیزی به اثبات  رسیدو است،اما  کته مهم ایان  

است جلق زد  چو  ما وال با دست صورت میگیرد به مرار زما  تحریک پریری اعصاا  رای  

بیشتر می کند،این اعصا   سبت به محیط ااژ  سریع تر ااکنش  شا  می د ند ا این  آوت را

 باعث زادا زاوی می مود

)اوبته دعت کنید که خودارضایی از ذنا ا  کبیرو در دین اسال  است ا ماا   اوارو آ  را  های    

 کردو ایم(

ایی توضایح مای   اما ما این ذو ه فکر می کنیم که بهتر است اعتای در ماورد مضارات خودارضا    

د یم ااعاا مضرات ااعای آ  را بگوییم،اینکه ما با ترس  اای بیجاا ساای کنایم ایان بی ااری       

 خاموش را درما  کنیم تجربه  شا  دادو که موفقیت آمیز  بودو است
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ما در راش  ای  وین ترک خودارضایی که در   ینجا بیا  کردیم فکر می کنیم بهتر می توا  

 ری را ترک کردبرای   یشه این بی ا

 آزمایش باردار مد  توسط خود مخص چیست؟

این  وع آزمایش توسط اسایلی که از داراخا ه خریاداری مای ماود تقریباا یاک  فتاه بااد از        

آمیزش جنسی می توا   تیجه صحیح را مشا دو کرد که آیا ا اقاد صورت اسپر  مرد با تخ ک 

   آزمایش بارداری به پزمک مراجاه کنید(ز  صورت ذرفته یا  ه)اوبته توصیه مدو برای ا جا

 چرا باضی  ا مو ای اطرا  آوت خود را   ی ترامند؟

خ  این مو ا بوی خاصی دار د که در تحریک تس بویایی موثر د،ماید به ایان دویال ا مااید    

  م سلیقه مخصی ما  جوری است که این مدل را بیشتر می پسند د

 ختم می مود؟چگو ه باضی از آمیزش  ا به بارداری 

دعت کنید اسپر   ایی که در بد  ز   ا  ریخته می ماو د اکثار آ هاا خاارج مای ماو د اذار        

بالفاصله باد از آمیزش رای پا ای خود بایستد اتت ال تاملگی بسیار کم خوا د بود،زیرا اکثار  

ش تاا  اسپر   ا خارج می مو د ا برای ز ا ی که عصد دار د باردار مو د توصیه مدو پس از آمیز

  یسم ساعت در تاوت دراز کش ب ا ند

 ع ر اسپرماتوزایید چقدر است؟

اسپرماتوزایید یک موجود تک سلووی است ا تتی اعتی در ااژ  ز  عارار ذرفتاه ا در مارایط    

مخصوص آ  ع ری تا مش یا  فت راز دارد،در تاوت عادی ک تر از  یم ساعت پس از بیارا   

 ریخته مد  می میر د

 ی از پشت باعث بزرگ مد  باسن می مود؟آیا آمیزش جنس

 خیر،این یک خرافه است ا  یچ دویل عل ی برای این تر  اجود  دارد

 آیا آمیزش جنسی مقادی باعث ایجاد بی اری بواسیر می مود؟
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خیر،این ذو ه  یست ا دویل بواسیر  شستن  ای زیاد ا کم تحرکی ا کار  کارد  رادو  اا مای    

واردی که خود فرد دارای بی ار بواسیر است اجاازو آمیازش جنسای    بامد،اوبته دعت کنید در م

 مقادی به اا دادو   ی مود

 چرا باضی اعت  ا  نگا  آمیزش مقادی از خا م  ا خو  جاری می مود؟

اذر آمیزش جنسی مقادی که   وارو  هی مدو به صورت صحیح صورت  گیرد به دویل اجاود  

خو ریزی   راو می مود ا ماید اوبته خو  ریزی علل  مویرگ  ای بسیار ریز در د ا ه مقاد با

 دیگری ما ند بی اری بواسیر در خا م دار د

 چرا خبر ا تقال ایدز در آمیزش جنسی مقادی بیشتر است؟

توضیح دادو مد،در ااعاع ایان خاو ریزی     52علت آ  دعیقا   ین مسئله ای است که در سوال 

 سب  ا تقال بی اری می مود

 ه چگو ه می توا د غریزو جنسی اش را از آسی  تفظ کند؟ساو 17یک پسر 

ااعاا دموار است،اوتها  کنکور ا توعاات خا وادو  اا،از آ  طار  دا اش کام در ماورد غریازو       

جنسی ا عالعه  ای مدید ا جاذبه  ای بیش ار خیابا  ا مکا   ای ع ومی اتت اال باعاث باه   

د،در این مرایط پسندیدو ترین کار این است اجود آمد   وعی افراط ذرایی یا تفریط خوا د م

که  ر آ چه اسال  در مورد کنترل غریزو جنسی از  وع  گاو تا سبک پومش ا ... را ذفته مو باه  

مو ا جا  د ید)دعت کنید   ه دستورات اسال  باید ا جا  مود ا ا تخاا  سالیقه ای باضای از    

 دستورات به تنهایی  تیجه ای  خوا د دامت(

 اش برای کنترل غریزو جنسی چیست؟بهترین ر

دعت کنید بهترین راش برای ا جا  این کار کنترل ذ ن است،م ا با کنترل 

ذ ن،رفتار ا،تخیالت ا ت ایالت خود را می توا ید به بهترین مکل کنترل کنید ا بر رفتار ا 

 ع لکرد خود کنترل دامته بامید
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 که اا   م به من عالعه دارو؟ من به دختری عالعه دار ،از کجا میتو م مب ئن بشم

 می توا ید این کار ا را ا جا  د ید ا بازخورد آ ها را ببینید

 (با اا صحبت کنید ا ببینید آیا  نگا  صحبت کرد  با م ا اتساس راتتی می کند؟1

 (بهش وبخند بز ید ا بازخورد اا را ببینید؟0

 ا  توضیح د د(از اا بخوا ید ایژذی  ای مرد مورد عالعه اش را برایت3

 آیا سینه  ای ز ا  ا دازو  ایی تت ا برابر دار د؟

 خیر،این ذو ه  یست

در موارد زیادی ا دازو ا تجم سینه  ا متفاات است ا این یک پدیدو مایع است،متاسفا ه با 

با  مد  فیلم  ای مستهجن ا سهل اووصول بود  آ ها   ه خودما  را با بازیگرا  این ذو ه 

سه می کنند ا می خوا ند مثل آ ها بامند این در صورتی است که چنین فیلم  ا مقای

 بازیگرا ی ما وال ع ل  ای جراتی بسیاری را ا جا  دادو ا د

 اجود خو  در اسپر  مرد ا  شا ه چیست؟

اجود خو  در اسپر  مرد ا در مواردی بسیار کم اتفاق می افتد ا دویل آ  می توا د یکی از 

 موارد زیر بامد

 جود مشکل در مثا ها-1

 اجود مشکل در پراستات-0

 اجود مشکل در بیضه  ا-3

 اارد مد  ضربه به عس ت تناسلی بد تا -4

 این مشکل اوبته م کن است خود بخود تل مود
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 برای مااینه تت ا به پزمک باید مراجاه کرد

 من عامق دختری مد ،چگو ه می تو م کاری کنم که اا   م عامق من بشه؟

 را رعایت کن کات زیر 

 از کسی که عامقش مدو ای در مورد خودش بپرس-1

 اعتی با ات صحبت میکنه مستقیم توی چش اش  گاو کن-0

 کاری کن که خومحال بشه ا وبخند بز ه ا اتساس کنه در کنار تو خومبخت میشه-3

 فضایی را ایجاد کن که بتو ه با ات درد دل کنه-4

ی ا اضع بد ز دذیت  گو،داستا  موفقیت  ا ا  یچ اعت براش از سختی  ایی که کشد-5

 ریسک  ات را بگو،از خودت یه عهرما  توی ذ نش بساز

 اعتی ز ا  به ارذاسم می رسند چه  شا ه  ایی دار د؟

 با استفادو از  شا ه  ای زیر می توا  فه ید خا م به ارذاسم رسیدو است

  وک پستا هایشا  سفت می مود-1

 اتساساتی می مو د-0

 ه خوا  می را دب-3

 آغوش می خوا ند-4

   ی توا ند راو برا د-5

 وبخند رضایت بخش بر و  دار د-6

 در مورد خو  بود  آمیزش مراع به صحبت کرد  می کنند-7

 ع ل  یسترکتومی چیست؟
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این ع ل که بنا به دالیل بی اری  ای مختلف ا جا  می مود)یا پیشگیری از بی اری  ای 

 بی اری  ای مرتبط( با بیرا  آارد  رتم از بد  ز ا    راو است صا  اواالج یا مدااای

 توصیه  ایی برای رفتار باد از ع ل  یسترکتومی چیست؟

باد از این ع ل ما وال راتیه ز   ا به مرات  بدتر می مود آ ها   چنین تساس تر ا زادر ج 

 ها اوزامی استتر خوا ند مد ا توصیه  ای زیر مربوط به   سر فرد است که رعایت آ 

به اا بگویید اا را   چنا  داست دارید ا   وارو در مورد اینکه تا چه ا دازو عامقش  ستید -1

 به اا بگویید

 بهتر است با رفتار ع لی  شا  د ید که م ا اا را فقط برای خودش می خوا ید-0

 با اا تر  بز ید از زیبایی اش بگویید ا در مورد اینکه اا ا تخا  اال ا آخر م است   وارو-3

 آیا ذاتا باضی از ا سا   ا از خشو ت در آمیزش جنسی خومشا  می آید؟

با این که کارمناسا  غربی می ذویند باضی از ا سا   ا ذاتا طرفدار خشو ت  ستند ا آ ها را 

در دسته بندی  ایی ما ند مازاخیست ا سادیست دسته بندی می کنند ا   چنین 

دار د که تحت عنااینی ما ند آزادی بیا  ا عقیدو دیگرا  را اادار کنند کارمناسا  غربی عالعه 

به عقیدو ا ت ایل آ ها اتترا  بگرار د اما عقیدو مخصی من این است که خشو ت خشو ت می 

آارد ا این که ما تحت عنااینی اجازو اراد خشو ت به آمیزش  ای جنسی را بد یم   ین 

ه رااج پیدا کند،دعت کنید که ما  م ذفته ایم ا بار ا سب  می مود که خشو ت  م در جاما

می ذوییم اعتی برخی مبکه  ا بر محور خشو ت بینندو جر  می کنند این از  تایج   ا  

کار ا  ست اما تتی اذه دیدذاو کارمناسا  غربی را  م بپریریم برای طرفدارا  غربی چند 

  کته مهم را در پایین ذکر می کنیم

رمناسا  غربی در این راابط فقط باید در خود آمیزش جنسی از خشو ت به عقیدو کا-1

 استفادو کنید  ه در بقیه زما   ای راابط
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سای کنید خشو ت خود را کنترل کنید ا بیشتر ادای خشو ت را در آارید تا این که دست -0

 به خشو ت بز ید

امد این غول خفته ا جا  داد  خشو ت ما ند یک غول خفته در اجود م است تواستا  ب-3

 بیدار  شود که با بیدار مد ش ا سا یت را تتی در مواعای از بین می برد

 فیتیش چیست؟آیا ااعاا فیتیش اجود دارد؟

 در مورد این مورد باید بگوییم که بله!

ببینید فیتیش در ااعع دید  ا دامتن فا تزی خود در آمیزش جنسی است،ا این برای یک فرد 

د ای زیادی را به مخصه مشا دو کردو ا  فیتیششا  کفش پامنه بلند محرک است،مثال مر

 ز ا شا  است

 سوزاک چیست؟

سوزاک بی اری است که  نگا  ادرار کرد  مایع سفید ر گ ا تقریبا غلیظی از از بد  ا سا  

خارج می مود که ما وال با سوزش مدید   راو است به  کات زیر در این بی اری تت ا دعت 

 کنید

  ا برای ا جا  آزمایشات ا مااینات پزمکی به پزمک خود مراجاه کنیدتت-1

این بی اری ااذیر است ا به   ین دویل وبفا از ا جا  راببه تا زما  بر طر  مد  آ  -0

 بپر یزید

 دارای این بی اری پنیسیلین است-3

  نگا  آمیزش جنسی خورد  ترمحات ز ا ه باعث ایجاد بی اری می مود؟

صورتی که ز  دارای بی اری بامد باعث سرایت بی اری  ای مقاربتی می مود اما  این کار در

 اذر خا م ساوم بامد باعث ایجاد بی اری  خوا د مد
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 آیا در آمیزش جنسی د ا ی ایراس اچ آی ای منتقل می مود؟

بدا  آزمایش که   ی توا  جوا  این سوال را داد اما اتت ال آ  بسیار کم است،تت ا برای 

 ن  وع از آمیزش از کا دا  استفادو کنیدای

 آیا عبول دارید در دارا  عاعدذی میل جنسی افزایش می یابد؟

باضا دیدو مدو کسا ی که از افزایش میل جنسی خود در دارا  عاعدذی می ذویند،خ  ماید 

ه اینگو ه بشود به این موضوع  گاو کرد که ا سا  از  ر کاری منع مود  اخودآذاو عالعه اش ب

ا جا  آ  کار بیشتر می مود اوبته این موضوع  ر دویلی که دامته بامد باید برای آ  را کاری 

 ا دیشید

  ظرتا  دربارو راببه جنسی غیر دخووی در دارا  عاعدذی چیست؟

اعتی که م ا پریود  ستید تاال به  ر دویلی مجوز اینکه راببه جنسی دخووی دامته بامید را 

م ا می توا ید ا واع دیگری از راببه جنسی ما ند راببه جنسی د ا ی ا   دارید اما دعت کنید

 یا ... را در این دارا  تجربه کنید

 راش  ای ذیا ی درما  سرد مزاجی چیست؟

ذر  سنجد  5یکی از راو  ای درما  دارایی ذیا ی سردمزاجی این است که در  فته 

تالالت ز امویی)که بیشتر  م در خا و   ا بخورید،این ذیاو می توا د بر یکی از رایج ترین اخ

رایج است(غلبه کند ذیاو سنجد است که مصر  آ  بصورت دمنوش توصیه مدو است 

   چنین در توا  بخشی جنسی  یز موثر است

 اوبته داستا  دعت کنید که  م اکنو  برای سردمزاجی درما   ای رفتاری در  ظر می ذیر د

  دارد؟چرا در باضی مواعع آ  منی جهش 

خ  جهش دامتن مایع منی ما وال در سنین جوا ی اجود دارو ا اعتی تاداد راببه جنسی 

 متواوی باال برو ا فاصله راابط کم بشه از جهش مایع منی  م کم میشه

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   99 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

 چرا  باضی از مردا  تحریک می مو د اما آوت آ ها راست   ی مود؟

ه عس ت  ای باد  در ایان زمیناه کاار     خ  برای اینکه تاوت  اوظ ایجاد مود  یاز است تا   

خود را به خوبی ا جا  د ند  مغز ا دستگاو اعصا  مرکزی خو  را به س ت آوات  ادایت مای    

کنند ا سپس ما ع از خراج خو  از آوت می مو د ا در این بین برای رساید  باه ایان  اد      

 کاری می کنند ا دستگاو  ای دیگری از بد  مرد  ا  م  ستند که با دستگاو  ای  ا  بردو  

اجود مشکل در  ر کدا  از آ ها ما ع از دستیابی به این  د  می مود،اذر   ه ما  کاار خاود   

را به خوبی ا جا  د ند آ گاو خو  ج ع مدو در درا  دا جسم غاری بازرگ مابیه اسافنج در    

آوت تناسلی مردا ه موج  سفتی ا بزرذی آوت می مود که به آ  تاوت  اوظ می ذویناد،خ   

بدیهی است که تاوت  اوظ   اد جریاا  داخلای بسایار پیچیادو ای  سات کاه در آ  غیار از        

 ع لکرد عراق خو ی ا دستگاو  ای بد  موارد راتی ا راا ی  یز تاثیر بسیار دارد

  اتوا ی جنسی چگو ه ایجاد می مود؟

 ی ایجاد   ا گو ه که در عس ت عبل ذفته مد  اتوا ی جنسی به علت عی   ای عضوی ا یا راا

می ذردد ا این ع لی که از بیرا  بد  عابل مشا دو  ست در ااعع   ود جریا  پیچیدو ای در 

داخل بد  ا سا  است اما ما در عس ت باد عوامل فیزیکی که م کن است باعث  اتوا ی جنسی 

 مود را برای م ا ذکر کردو ایم

 چیست؟ عوامل فیزیکی که باعث  اتوا ی جنسی می مو د

که در ایان تاوات بیضاه  اا باه ا ادازو ی کاافی         (Hypogonadismذنادیسم ) یپو(1

 تستوسترا  تووید   ی کنند.

 اختالالت تیرائید)  ر دا  وع اختالل پرکاری ا کم کاری تیرائید((0

 (Cushing's syndromeضایاات آدر ال یا سندر  کومینگ )(3

ماو ی، باه  اا  پاراالکتین     رمد غیر سرطا ی غدو  یپوفیز که موج  افزایش سابح  ور (4

(prolactin.می مود ) 
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بی اری  ایی که سیستم عصبی را تحت تاثیر عرار می د ند ما ند سکته مغازی، آسای    (5

  ای  خاعی، ا  اس، دیابت برای مدت طوال ی ا پارکینسو .

آسی   ای  امی از ع ل جراتی در وگن )ما ند پراستات، رادو بزرگ ا یا ع ل جراتای  (6

 مثا ه(

مرایبی که به طور مستقیم آوت تناسلی مردا  را تحت تاثیر عرار می د د ما ند ا حنای (7

آوت تناسلی )آوت تناسلی کج( ا یا آسی   ایی در خود آوات تناسالی ا یاا در ماریا   اا،      

 ارید  ا ا یا عص   ایی که آوت تناسلی را پومش می د ند.

(، برا شایت  emphysemaآمفیز  ) ر بی اری ای که موج  خستگی مدید مود ما ند (8

 (، سرطا  ا  ارسایی کلیه.cirrhosisمزمن، بی اری  ای علبی، سیراز )

 آیا زادا زاوی یک اختالل جنسی محسو  می مود؟

به  ظر متخصصا  در این زمینه ا زال زادرس  م مصداعی از  اتوا ی جنسی تلقی می ماود ا از  

د باا   سارش منجار ماود پاس بایاد باه آ         آ جا که م کن است به مخداش مد  راببه مار 

اوبته الز  به ذکر است که مرد  از آ جا که اتت اال به دویل میوع فارااا ش آ  را یاک    پرداخت

اختالل جنسی   ی دا ند پس تاداد مراجاین به مراکز پزمکی  سبت به مراجاینای کاه بارای    

انای عا    اا  مشاکل عاد     اختالل  اوظ می آیند ک تر است در  تیجه   چنا   اتوا ی به م

  اوظ در تاوی که میل جنسی اجود دارد می بامد

 چگو ه زادا زاوی موج  کا ش میل جنسی می مود؟

خ  اعتی که مردی در راببه جنسی با   سرش دچار زادا زاوی می ذردد طبیاتا از آ جاا کاه   

باعاث    سرش  نوز ارضا  شدو پس این که رابباه جنسای ماا  باه خااطر اا متوعاف مادو        

 اراتتی درا ی اش می مود ا از طرفی در مواردی که   سار اا  سابت باه سارز ش کارد ش      

اعدا  می کند ا   ا گو ه که می دا ید توا ایی جنسی در مردا  بخش زیادی از اعت اد به  فس 

آ ها را در راببه با ز ا شا  تشکیل می د ددر  تیجه  م کن است پس از تکرار ا در دراز مادت  

 ا ش میل جنسی مرد ذرددباعث ک

 تفاات کا ش میل جنسی با  اتوا ی جنسی چیست؟
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خ  ذا ی فقط میل جنسی افت می کند اما اذر با اجود میل جنسی مخصی در  اوظ پایادار  

  اتوا  بامد از آ  به  اتوا ی جنسی تابیر می مود

 چگو ه جلوی درد را در  نگا  آمیزش ااژ ی بگیریم؟  

 ا سای کنید این آرامش را به   سرتا  منتقل کنید(آرامش دامته بامید 1

( ور اتاق را تنظیم کنید ا باار دامته بامید که این موضوع می توا د ک ک بزرذی به م ا 0

 بامد

 (عبل از ا جا  آمیزش جنسی یک داش آ  ذر  بگیرید3

مد)در (ت ا  اعضای بد  از  وک پا ا تا باالترین موی سرتا  باید آمادو آمیزش جنسی با4

 صورتی که این ذو ه  یست بهتر است عبل از آمیزش جنسی خود را به این مرتله برسا ید(

 (عبل از راببه باید رایاپردازی کنید ا با این کار مغز خود را بیش از پیش آمادو کنید5

 (از ماامقه ورت ببرید ا سای کنید در زما  ماامقه فقط به خود ماامقه فکر کنید6

ذا ی غیر ترفه ای  ا تواسشا  به مرطو  سازی پیش از ماساژ جنسی (دعت کنید که 7

  یست ا این موضوع برای   سرما  مشکل ساز می مود،وبفا م ا جز این دسته  بامید

 فصل بیست و چهارم)دانستنی های مهم(

 بر امه  ای پیشنهادی برای در کنار   سر بود 

 (  سرتا  را بی مقدمه بغل کنید1

 ه سین ا براید(با   سرتا  ب0

 (با   سرتا  به جنگل براید ا در آ جا دست  ای   دیگر را بگیرید ا با  م عد  بز ید3

 (در مورد اینکه با چه وباس  ایی زیباتر می مود با اا صحبت کنید4
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 (با ک ک  م غرا درست کنید5

 - کته-

 بهتر است مرد بانوا  ک ک آمپز ا ز  بانوا  سرآمپز بامد

 و یا کتابخا ه براید(با  م به موز6

 (با  م به مسجد براید7

 (با  م به اماکن مر بی براید ا از خداا د برای بود  در کنار   سرتا  سپاسگراری کنید8

 (به ک ک  م اتومبیل را بشویید9

 (به ک ک  م سای کنید یک  قامی ر گ راغن بکشید12

 (آ نگ مورد عالعه  م را بگرارید ا با آ  برعصید11

   سرتا  مکالت مورد عالعه اش را تهیه کنید(برای 10

 (رای یکدیگر اسم مستاار زیبا بگرارید13

 (عکس سلفی دا  فرو بگیرید14

 (یک بستنی بخرید ا دا  فرتا  با  م آ  را بخورید15

 را ن ای کنترل مهوت ا غریزو جنسی

سارکو    اعتی ما در مورد کنترل غریزو جنسی بحث می کنیم مقصاودما  کاامال متفااات باا    

غریزو جنسی است دعت کنید افراد متا ل ماید بیشتر از مجرد ا اوزا  به کنترل غریزو جنسای  

دار د،ر ا کرد  افسار ذسیخته مهوت مشکالت زیادی را به راو خوا د دامت در اینجاا  کااتی   

 را فرا خوا یم ذرفت که به م ا در کنترل مهوت ک ک خوا د کرد
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از مهوت ا  وای  فاس آمانا ماوید ا سر ومات کساا ی کاه       (با پیامد ای خبر اک پیرای 1

 اینگو ه غریزو جنسی ما  را آزاد ذرامتند در طول تاریخ را بخوا ید

(با رفتار ایی ت رینی سای کنید افسار  فستا  را در دست بگیرید،اینگو ه بیشتر بار خودتاا    0

کاافی بارای خریاد     مثال یکی از ت رین  ای مهم این است م ا اعتی پاول -مسلط خوا ید مد

غرای دوخوا تا  را دارید به کنار رستورا ی که آ  غرا را طبخ می کند رفته ا تسابی  فساتا   

را تحریک کنید سپس با  خرید  این غرا می توا ید ک ی بیشتر از عبل اتت اال کنترل  فستا  

یم در را در دست بگیرید دعت کنید این راش ماید مساخرو باه  ظار برساد اماا اعتای میبینا       

خاطرات بزرذا  ما میبینیم که این کار را ا جا  دادو ا د متوجه خاوا یم ماد کاه راش خاوبی     

 است

(اعتی تحریک  شدو اید خیلی کار راتت تری پیش را دارید،پس سای کنید از محرک  اای  3

مختلف دیداری ا منیداری ا المسه پر یاز کنیاد، گا تا  را کنتارل کنیاد ا باا ایان کاار باه         

 ای بزرگ در زمینه کنترل غریزو جنسی تا  دست یابید،در  ار مکاا ی تضاور پیادا     موفقیت 

 کنید ا اجازو  د ید دیگرا  در مقابل چشا ا تا   ار کااری ا جاا  د ند،المساه  ام کاه در        

تحریک بسیار مهم است ا م کن است غول مهوت خفته درا  م ا را بیدار کنید توجه داماته  

 جدی است ا ا جا   داد  آ  عواع  بدی خوا د دامتبامید که این  شدار ا کامال 

(  وارو مشغول ا جا  کاری بامید ا از بیکاری پر یز کنید،ماید خنادو دار بنظار بیایاد اذار     4

بدا ید یکی از بزرذا  ما برای پر یاز از بیکااری اعتای کاه   اه کار اایش را ا جاا  دادو باود         

دابارو رای جای ااوش چید،اوبته بهتر اسات   مقداری آجر را جابجا کرد ا سپس   ا  مقدار را

کار ث ر بخش ا موود بامد اما به  ر تال در مرایبی که چنین کاری اجود  داماته باماد بااز    

  م  باید بیکار  شست

( ظرتا  دربارو ارزش  ای طاعت فرسا در ابااد ارزش  ای عهرما ی چیست؟ماید در ابتادای  5

دامت ا   وارو به دامتن چنین بد ی افتخار می کردیاد   جوا ی بد تا  در بهترین اضایت عرار

اما  م اکنو  می ذویید اوش کن دیگر یا می ذویید دیگر از ما ذرماته اسات ا ... اماا یادتاا      
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بامد اعتی ارزش را ر ا می کنیاد اتت ااال دچاار مشاکالتی در ز ادذی خوا یاد ماد،یکی از        

  اایی مای کناد ا اتت ااال بیشاتر باه       مشکالت  م این است که غریزو جنسی تا  بیشتر رخ 

 دردسر خوا ید افتاد ا کنترل آ  از   یشه سخت تر خوا د مد

(دالیل باخت تا  را یاددامت کنید،اذر م ا  م اسیر غریزو جنسی مدید ا در کنتروش  اکاا   6

ما دید پس از اینکه این غریزو فراکش کرد بهتر است با خودتا  فکر کنید ا این باخات بازرگ   

در جایی ثبت کنید ا دالیل باختتا  را  م مرح د ید تا اذر بار دیگر غریزو عود کرد  وماته  را 

 ایتا  را بخوا ید ا از پشی ا ی پس از آ  آذاو موید زیرا ما آد   ا  وعا موجودات فرامومکاری 

  ستیم

 را ن ای عشق پایدار ا دائ ی ز امویی

در رای  م باز ماود ا راتات تار بتوا یاد باه      این ت رین مناسبی است برای این که رایتا  (1

در مقابل دیگرا  بگویید که چقد داستش دارید ا بگویید الز  است تا  "داستت دار "  دیگر 

از ص یم عل  عامقش  ستید با این تکنیک م ا بهتر می توا ید در چش ا ش زل بز ید ا بار ا 

ریف کنید ا خصوصایات خاوبش را باه    ا بار ا بگویید داستش دارید م ا باید در ج ع از اا تا

   ه بگویید،

( ر اعت از م ا درخواستی  دامت سای کنید در اسرع اعت به آ  پاساخ د یاد،این کاه در    0

سخت ترین وحظات کنارش  ستید ا   یشه به خواسته  ای ماقووش پاسخ می د ید بهترین 

 تاثیرات را در ز دذی عامقا ه تا  برجا خوا د ذرامت

طوفا   کته مه ی است،اعتی که طوفا  می آید   اه مخصایت ااعاای ماا  را     (آرامش در 3

 شا  می د ند،یک ذرو از خودذرمتگی بهترین تاثیر را در رازذار باد از طوفا  می ذارارد،اذر  

م ا  شا  د ید یاار خوبی برای راز ای طوفا ی  ستید   سرتا  تاظر می مود جا ش را در 

 راو م ا بد د

محرک راابط ز امویی  ستند   وارو توصایه مادو اسات،این  اوع باازی  اا        (بازی  ایی که4

مادی ا  شاط می آار د،محبت  ا را در عل   ر دا  فر  هادینه می کنند ا خیلی  م کم خارج  
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 ستند،از آ  ذرمته خاطرات خوبی در ذ ن زاج  ا بر جاا مای ذرار اد ا باعاث جلاوذیری از      

 سرد مد  راابط می ذردد

  تشکر کنید ا تتی کار ای کوچکی که برایتا  می کند را  م بازرگ کنیاد ا از   (از   سرتا5

اا برای اینکه این   ه برای م ا   سر مناسبی است تشکر کنید ماید در ذ ن خود فکر کنید 

که پررا می مود ا م ا مجبورید برای اا جبرا  کنید اما دعیقا عصد ما  ام   این اسات کاه     

 ستید ا باید محبت  ایش را جبرا  کنید ایان ذو اه ز ادذیتا      م ا اتساس کنید بد کار اا

 مستحکم تر می مود

(  یشه در مقابل چش ا ش از خداا د تشکر کنید که چناین   سار مناسابی را بارای ما ا      6

 آفریدو ا برای سالمتی اش صدعه د ید یا  رر کنید ا یا تیوا ی را عربا ی کنید

 اظایف ز ا  در یک راببه ز امویی

م محتر  که پیو د ز امویی بسته ای تو از این پس مسوویت بسیار بزرذای داری،ماو ر تاو    خا 

امراز بیشتر از  ر راز دیگر تشنه محبت است،دعت کنید که   ه ا سا   ا ببور طبیای تشانه  

محبت  ستند اما ما وال مرد ا در زما  مجردی به دویل راابط بسایار زیااد باا داستا شاا  ا     

  ا ... بخش عابل توجهی از این  یازما  پاسخ دادو می مود،اما پاس از ازدااج باا   خا وادو ا اعوا

 ک تر مد  راابط اینچنینی   ه آ  بار محبت بر داش خا  ه خا ه عرار می ذیرد

 در ابتدا خا  ه عزیز  کات زیر را بخوا 

 (مردی که از محبت سیرا  مدو محبت را ذدایی   ی کند1

م ا مکل ذرفت بنیا  ز امویی تا  استوار می ماود ا رابباه تاا      (اذر محبت دا طرفه بین0

 برای   یشه در مقابل خبر فراپامی بی ه خوا د مد

(  سر تو اذر امراز عامق تاو است،صارفا     این دویال   ای ماود تاا   یشاه عاماقت          3

ت ب ا د،پس باید برای اینکه اا را   یشه   ین ذو ه  گه داری به اا محبت کنی ا جاای خاود  

 را در علبش تثبیت کنی
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(تو باید بتوا ی خال محبت  ای مادرا ه را  ام در علابش پار کنی، گارا  اا بامای،غ خوار اا      4

 بامی،تکیه ذاو اا بامی ا اعتی الز  است برایش از خودذرمتگی کنی

(دعت کن که اذر مو رت تدس بز د داستش  اداری از ز ادذی دوسارد مای ماود ا دیگار       5

 دامت برای اینکه برای تامین رفاو خا وادو اش به آ  ا آتش بز دا گیزو ای  خوا د 

 آیا می دا ی چرا؟-

پیش خودش فکر می کند ا می ذوید چرا زت ت بکشم ا تاصل این   ه زت ت را با کساا ی  

 تقسیم کنم که اصال مرا داست  دار د؟

 پس باید کاری کنی که بدا د ااعاا داستش داری

  جا  د ید؟دعیقا چه کار ایی  باید ا

 ( رذز در مورد عد مرد ا به آ ها کنایه  ز ید1

 -دویل-

خ  مرد ا در این زمینه ااعاا   ی توا ند کار بخصوصی ا جا  د ند پس در صاورتی کاه ما ا    

 کنایه بز ید درست ما ند این است که کارد به ز دذی ز امویی خود زدو اید

 (کاری  کنید که به راتیه ا غرارش بر بخورد0

 -لدوی-

مرد م ا دوش می خوا د در  ظر م ا عهرما  بامد ا اعتی م ا غرارش را از اا مای ذیریاد اا   

 دیگری چیزی برای عرضه به م ا  خوا د دامت

 (دربارو  دامتن پول کافی به اا کنایه  ز ید3

 -دویل-
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خ  ما ند دویل مورد عبل ااعاا اسف بار است اذر مردتاا  اتسااس کناد ما ا ضاافش را باه       

 می کشید،اذر اتساس کند م ا فکر می کنید اا آد  بی عرضه ای استرخش 

 (مو ای سر   سرتا  را به سخرو  گیرید4

 -دویل-

عس ت زیادی از جرابیت  ر مردی به دویل اجود مو ای سرش می بامد اعتای کاه آ هاا را از    

یتش را از دست می د د یا در آستا ه از دست داد  آ ها عرار دارد،اتساس می کناد دارد جاراب  

دست می د د،بهتر است در این مرایط به اا یادآار موید که اذر اا را داست دارید  ه به خاطر 

مو ای سرش است،بلکه م ا اا را فقط برای خودش می خوا ید،مب ئنا  تایج مثبت این کار را 

 به زادی در راببه تا  خوا ید دید

 (ضاف  ای جنسی اش را به رخش  کشید5

 - شدار-

کنید که این مسئله بسیار  سبت به   ه مسائل دیگر تیاتی می باماد ا در صاورتی کاه    دعت 

 ا جا   شود اتت اال مشکالت جدی را در پی خوا د دامت

 -دویل-

اعتی به اا چنین موضوعی را یادآار می موید اا اتساس می کند  سبت به مردا  دیگار دارای  

 ریری را در راببه ز امویی تا  ایجاد کندضاف است،این موضوع می توا د صدمات جبرا   اپ

 اصالح مو ای زائد ا بررسی وزا  آ 

در دستورات دین ما ببور ااضح ذفته مدو که مو ای زائد خود را اصاالح کنیاد،اما بارای مان     

جای سوال است چرا ما ا تخابی با دستورات دین ا  برخورد می کنیم؟جاو  تر از آ  ایان کاه   

سا ی که عقاید مر بی تری دار د متاسفا ه  سبت به ایان مسائله بای    اتساس می کنم اتفاعا ک

 توجه تر د
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داستا  دعت کنید این یک مسئله مهم تتی از  ظر بی اری است،اما ما اجه ز امویی آ  را در 

 ظار ماای ذیریم،تنبلای را کنااار بگراریااد ا ایان موضااوع را در درجااه ای بااال از ا  یاات عاارار     

 ز امویی تا  را جرا  تر ا خومایند تر خوا د کردد ید،مب ئن بامید راببه 

امرازو با توجه به پیشرفت  ایی که ما در زمینه ابزار ا ا واواز  آرایشای داماته ایام ایان کاار       

راتت تر از ذرمته مدو است،ما در این  ومتار دستوراتی را برای این کار به ما ا ذومازد مای    

 کنیم

اصالح کنید،این کار  م محرک جنسی است ا  م باعاث  (م ا باید متقابال مو ای زائد  م را 1

 می مود آ  ذو ه که داست دارید مو ای زائد ا مرمگا ی   سرتا  را بترامید

(برای از بین برد  مو ای زائد در بد  ز ا  اذر مو ر بخوا د این کار را ا جا  د د بهتر است 0

طور ما ول به چنین چیزی عاادت   تواسش بامد که با ظرافت این کار را ا جا  د د،چرا که به

  دارد

 (تت ا سای کنید عبل از اصالح مو ای زائد یک داش آ  ذر  بگیرید3

(از طول کشید  ا اعت برد   ترسید، ر چقدر اعت بیشتری برای اینکار صار  کنیاد عبااا    4

  تیجه ای رضایت بخش تر خوا ید دامت

 فتد را  ببور مرت  به بد  خود ب اوید(راغن  ایی که باعث می مو د رمد مو ا به تاخیر بی5

(در صورتی که پوست م ا تساسیت  دارد می توا ید از اسپری  ا ا مامپو ای موبر اساتفادو  6

 کنید
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 (اسالمی-راهنمای تربیت فرزندان در فرهنگ ایرانیفصل بیست و پنجم)

ت کنناد آ هاا مای      وارو اجداد ما ایرا یا  کومیدو ا د تا فرز دا شا  را به بهترین ماکل تربیا  

 خواستند فرز دا شا  از رذیلت  ای اخالعی دار ب ا ند ا به فضیلت  ای اخالعی آراسته مو د

 زار  12 زار ساوه ما ایرا یا  است،اعتی ما دستاارد ای این ت د   12 تیجه این تالش ت د  

 ساوه را در کنار آموزو  ای اسالمی عرار می د یم به  تایج جاوبی می رسیم

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   111 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

عوا ین در اکثر موارد بر  م ا بباق کامل دار د ما  کاتی پیراماو  تربیات فرز اد را در ایان      این

  ومتار بیا  می کنیم

(ع ال به فرز دا  خود  تایج محبت کرد  را  شا  د ید،به   ه محبت کنید ا به فرز ادا تا   1

بیشاتری  ام   بگویید آ ها  ر چه محبت بیشتری  سبت به اطرافیا  خود ا جاا  د ناد محبات    

 دریافت خوا ند کرد

(به فرز دا  خود  م محبت کنید زیرا آ ها م ا را در مقایسه با دیگر پدر ا ا مادر اا مهرباا    0

تر ببینند جای م ا در علبشا  ابدی خوا د مد،مب ئن باماید فرز ادا تا  خیلای خاو  مای      

 فه ند ا می توا ند   ه چیز را به سرعت تجزیه ا تحلیل کنند

دار بی  ظیر در کنار این محبت مورد  یاز است،م ا باید اعتی که محبات مای کنیاد    (یک اعت3

   زما  در مقابل خواسته  ای بیجای فرز دا  خود با اعتدار بایستید

(خط عرمز  ایتا  مشخص بامد ا  ر راز آ ها را تغییر  د ید ا در  ر مرایبی اجاازو  د یاد   4

 خط عرمز  ایتا  مکسته مود

 ضباط بامید اما الز   یست برای اینکار یک پادذاا   ظاامی در خا اه تاا  ایجااد      (با  ظم ا ا5

کنید،دعت کنید که الز   یست در مورد  ر بی  ظ ی مراع به غر زد  کنید،م ا می توا ید باا  

 رفتار خود بیشتر  ظم را تشریح کنید

 یاد،اذر  توا ساتید   ( ر کاری از فرز دا تا  می خوا ید اال سای کنید خودتا  آ  را ا جا  د6

 پس اصال از اا  خوا ید

(یک اوگوی بی  قص برای فرز ادا تا  بامید،ما ا بایاد باه یاک عهرماا  بارای آ هاا تبادیل          7

 موید،عباا مردی که از سوسک می ترسد   ی توا د پدر فوق اواادو ای بامد

ر مارایبی بیاا    (با فرز دا تا  راراست بامید،دراغ  گویید ا  فرتتا  از دراغ ذاویی را در  ا  8

کنید،سای کنید به آ ها بفه ا ید که دراغ ذویی جز ذنا اا  بازرگ ا  ابخشاود ی در فر ناگ     

 ماست
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(اذر فوق اواادو  یستید اما خود ااعای تا  بامید،م ا اذر   ی توا یاد ا ساا  فاوق اوااادو ای     9

د،بهتر است ما ا  بامید پس تداعل بهتر است اا  ود  کنید یا  خوا ید فرز دا تا  را فری  د ی

 خودتا  بامید

 (در طوفا   ا تکیه ذاو بامید ا در  ر مرایبی امید را در خا ه تا  تزریق کنید12

( گرش مثبت دامته بامید ا   ه چیز را از عینک خوش بینی ببینید،  وارو به فرز ادا تا   11

 در مورد  تایج خو  تفکر مثبت اطالعات مناسبی بد ید

کنترل  شدو بهتار اسات فرز ادا تا  را در آغاوش بگیریاد ا باه آ هاا         (باد از یک عصبا یت10

ذومزد کنید که   ه ما ا سا   ستید ا غض  از ذنا ا  بزرگ در فر ناگ ماسات ا   اه ماا     

اظیفه داریم  فس ا  را در مقابل غض  ا مهوت کنترل کنیم،به آ هاا بگوییاد غضا  از  شاا ه     

دازد،بگویید کاه ما ا علباا آ  را داسات داریاد ا       ای میبا  است ا بین عل   ا فاصله می ا 

 برای خومبخت مد شا   ر کاری خوا ید کرد

(برای بزرگ مد  فرز دتا  عجله  کنید ا از اا  خوا ید رفتار ای بچه ذا ه  دامته بامد، ر 13

 بچه با مور ا  شاط بچگا ه ا میبنت  ای خاص این سن باید بامد

ر بزرگ  ترسید،این تس  ترسید  از بزرذترین مشاکالت  (دوسرد  شوید ا از مشکالت بسیا14

 را به فرز دتا  منتقل کنید

 (سای کنید فراتن بامید ا امتبا ات خود را بپریرید15

(دیکتاتور  بامید اما تد آزادی را  م در خا ه تا   گه دارید،در ااعع یک دموکراسای کاامال   16

 س  بامدکنترل مدو می توا ند برای تربیت فرز د بسیار منا

(سای کنید به بچه خود  شا  د ید که برای رفاو ا آساایش اا چقادر زت ات کشاید،بهتر     17

 است اا را متوجه کنید که این رفاو اا مدیو  ساعت  ا کار م است
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(در خا ااه سااای کنیااد بجااای اینکااه جلااوی تلویزیااو  مثاال  ئشااه بیفتید،  یشااه        18

مید،از ز دذی منفال بپر یزید ا به فرز دا تا  درذیر،فاال،ساز دو ا مشغول ا جا  داد  کاری با

 یاد د ید که بیکاری بزرذترین مشکل است

(د یای کنو ی ما د یای تغییرات سریع است،از یاد ذرفتن چیز ای تازو استقبال کنید ا اذار  19

رازی دیدید فرز دتا  چیزی بیشتر از م ا میدا د وبفا تاج   کنید ا سای  کنید در مقاابلش  

 یریدذارد بگ

(در صورتی که فرز دتا  عقیدو ای بر خال  م ا دارد بهتر است کامال به  ظر اا فکار کنیاد   02

االز   یست در  ر مرایبی سای کنید از  ظر خود دفاع کنید،م ا صرفا به این دویل که پدر اا 

 ستید دویلی   ی مود که   ه عقایدتا  درست باماد در ضا ن اذار باه  ظار اا فکار کنیاد        

 می توا ید تص یم بهتری بگیرید مب ئنا

 با اختال   ظر در زمینه تربیت فرز دا  با   سر  چه کنم؟

این امر کامال طبیای است که م ا برای تربیت فرز دا  با  م اختال   ظر داماته باماید،دعت   

کنید م ا  ه ااوین  فر  ستید ا  ه آخرین  فری که این مشکل را دارید،جاو  تر اینکاه بدا یاد   

ی از زاج  ای جوا  ااوین مشاکلی کاه برایشاا  در رابباه پایش آمادو در زمیناه تربیات         خیل

 فرز دا  بودو است

 ر چند این مشکل ااعاا در صورتی که دا  فر ظرفیت باالیی دامته بامند  باید باعاث عواعا    

 جدی مود اویکن دستوراوا ل  ای زیر می توا د به راببه تا  ک ک کند

ه  ار دا ما ا دارای  ادفی مشاترک  ساتید) ر داتاا  مای خوا یاد         (به این فکر کنید کا 1

 فرز دتا  موفق مود(

 (بهتر است با توافق  م یک  فر  قش ر بر را بر عهدو بگیرد ا یک  فر  قش مشاار را0

(سای کنید عقاید   سرتا  را در زمینه تربیت فرز اد بپرساید ا عسا ت  اای مثبات آ  را      3

 عقاید خودتا  تلفیق کنیدبردامته ا با عس ت  ای مثبت 
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(می توا ید از یک مشاار خا وادو برای اینکه بهترین راش را در  ار زمیناه ای بدا یاد ساوال     4

 کنید

 

آ  عشق آتشین دارا   امزدی خواو  اخواو کم کم ر گ می بازد ا اعتی رایتا  در رای  م باز 

فات اذار مراعبات ا کنتارل    می مود   وارو م کن است اختالفات ز امویی آغاز مود،این اختال

  شو د می توا ند زمینه ساز رفتار ای  اخومایندی مو د

ما   وارو سای کردو ایم به راش  ایی دست پیدا کنیم تا بتوا  به اسیله آ  از این اختالفاات  

 جلوذیری کرد

 اوبته دعت کنید اینها آیاتراش  ای زیر برای پیشگیری از ایجاد اختالفات پیشنهاد می مو د 

عرآ   یستند که وزامی بر اجرای آ ها بامد،ذا ی م ا بسته به خصوصایات اخالعای   سارتا     

 متوجه می موید این راو پیشنهادی ما   ی توا د راو مناسبی بامد

(از خبای اا ذرمتن را بیاموزید ا ت رین کنید ا به اا بگویید   ا گو ه که ما ا اماتبا اتش   1

 آیندو امتبا ی از م ا سر زد اا  م متقابال  م ا را ببخشدرا می بخشید توعع دارید اذر در 

(منتظر  بامید اعتی خبایی کرد بیاید ا از م ا عررخوا ی کند ا مبادا ز دذیتا  را به تاوت 0

تالیق در بیاارید ا تا زما ی که عررخوا ی  کردو اظایف خود را در ز دذی ز امویی تا  ا جاا   

است ا ما ند این است که م ا ز دذی ز امویی که ساال  اا   د ید،این یک کار بسیار خبر اک 

برای ساختنش زت ت کشیدید را در مقابل غرار بیجا به ع ار ذرامته اید،مب ئن باماید ایان   

 میوو مناسبی  یست

(باید ت رین کنید ا در  هایت بتوا ید خود را در وحظات سخت جای اا بگرارید،بتوا ید ز دذی 3

الش کنید تا  بتوا ید بفه ید که چرا چنین برخوردی باا ما ا داماته ا یاا     را از دید اا ببینید،ت

چنین کاری کردو است،این ذو ه م ا می توا ید  سبت باه   یشاه ک تار از دساتش عصابا ی      

 موید
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(رییس خا ه  بامید ا دعت کنید که یک خا ه رییس  دارد،چرا که توسط یک زاج بنا مادو ا  4

و دارد،الز   یست   ه امور با م ا بامد ا   سرتا  مجباور   ر کس مسوویت عس تی را بر عهد

 بامد در  ر زمینه ای با م ا   ا نگ کند

(رایاپرداز  بامید ا دعت کنید که اعتای ما ا رایاایی در ذ ان داریاد اذار سااز ا کار اای         5

ه دستیابی به آ  رایا را در  ظر بگیرید رایای م ا بر امه ای می مود که باید برای دساتیابی با  

آ  تالش کنید اویکن اعتی که م ا بدا  در  ظر ذرفتن ساز ا کار اا   اوارو در تاال خیاال     

پردازی  ستید ا کار ایی با ریسک بسیار باال ا جا  می د ید این تاثیر بدی بر خا وادو تا  می 

 ذرارد ا   وارو خا ه تا  در اضبرا  ا تشویش خوا د بود

خوا ی  کرد  سادو باعث اتفاعات بد در آیندو خا وادو (از عررخوا ی  ترسید ا ذا ی یک عرر6

تا  می مود،باار کنید یک عررخوا ی کرد  ا قد ترسناک  یسات ا  بایاد ما ا آ  را باناوا      

 خط عرمز  ای خود در ز دذی ز امویی مبرح کنید

(اعتی   سرتا  در مورد رفتاری از مج وعه رفتار ای م ا تدکر می د د بهتر اسات کاه باه    7

دل بپریرید ا برای اصالح این رفتار تالش کنید،مب ئن بامید با این کار مخصیت بهتری  جا 

خوا ید دامت ا بر عکس آ چه که فکر می کنید باعاث   ای ماود اتسااس کنیاد در مقابال       

  سرتا  کم آاردو اید،به عکس   سرتا  از این که در کنار چنین فرد ا ابا  پریر ا مهربا ی 

 س راتتی خوا د کردز دذی می کند اتسا

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 j2020.ir   115 آدرس سایت:               0202سایت آموزش مسائل جنسی 

 

 

 فصل بیست و ششم)دوران قاعدگی(

 سندرا  عبل از عاعدذی چیست؟راو درما  ذیا ی آ  چیست؟

 این مشکل در میا  خا و   ا مایع است ا باضی از عالئم آ  در زیر آاردو مدو است

 کم مد  تد تح ل ا عصبا یت  ای بیجا-1

 تساس مد  ا متور  مد  پستا   ا-0

 لیوبسیت ا اسها-3
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 ذیاو پای میر راو درما  آ  می بامد که میوو مصر  آ   م جوما دو است

 چرا در دارا  عاعدذی راببه دخووی م نوع است؟

دعت کنید از آ جا که در این دارا  دیوارو  ای رتم باز  ستند ا در صورت دخول عفو ت  ا 

دویل اتت ال  به داخل رتم منتقل می مو د پس راببه جنسی که   راو با دخول بامد به

 دامتن خبرات جدی م نوع است

 آیا در زما  عاعدذی) نگا  پریود بود (اتت ال بارداری اجود دارد؟

 بله،این اتت ال اجود دارد

دعت کنید که ع ل تخ ک ذراری م کن است عبل از پایا  عاعدذی آغاز مود ا به   ین 

 جود دارددویل در صورت دامتن آمیزش در زما  عاعدذی اتت ال تاملگی ا

 چرا در باضی افراد عاعدذی  امنظم است؟

دعت کنید که پریود مد  در ابتدا بصورت  امنظم صورت می ذیرد اوی ما وال باد از مدتی از 

عرص  ای موجود در بازار سیکل پریود را  می توا ند تغییر -بلوغ بصورت منظم در می آید

 د ند

 یک سیکل عاعدذی ببور متوسط چقدر طول می کشد؟

راز طول بکشد،اما این مدت  4ا  هایتا  3دعت کنید که ببور ما ول مدت زما  عاعدذی باید 

راز  05تا  04زما  می توا د در افراد مختلف متفاات بامد،پس از این سه یا چهار راز ما وال 

 راز ما وال به طول می ا جامد 08باد دابارو عاعدذی آغاز می مود،یانی  ر سیکل کامل 

 ارا  عاعدذی با چه  شا ه  ایی   راو است؟ما وال د

 (تغییر محسوس در رفتار ا بدخلقی1

 (خوا   ای زیاد ا طوال ی مدت0
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 (مکم درد ا سر درد3

 ا ...

 چگو ه دارا  عاعدذی خوبی را سپری کنیم؟

 توصیه  ای زیر می توا د به م ا در این زمینه ک ک کند

 (چای، سکافه ا عهوو بخورید1

 مرتبط با این دارا  را ا جا  د ید(ترکات ارزمی 0

 (سای کنید در راز سه مرتبه داش آ  ذر  بگیرید3

 (خورد  سبزیجات ا میوو را در دستور کار خود عرار د ید4

 (سای کنید با استفادو از اسپری  ا   وارو خودتا  را خومبو  گه دارید5

 باار کنید این کار  م در راتیه خودتا  تاثیر دارد  م دیگرا 

 

 ترین ا غیرم کن ترین موفقیت  ا را برایتا  آرزا می کنمطوفا ی 

 این راو سخت ز دذی دعای من بدرعه را تا  باد...در 

 ایرا -1394تیرماو چهار  
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 منابع کتا 

 تبیا 

 ا تشارات ایستا-کتا    سرا 

  شر مهراج- ویسندو علی ا گشت با -کتا  عشق اینه

 موسسه ا تشارات تالش-کریم کاغرچی مح دی-کتا  عشق یانی چه؟

 راز امه مرق

 ارتباط موفقمجله 

 سایت سی رغ

 دفتر  شر ماار -ز را آیت اولهی-دا ش خا وادو ا ج ایت

  شر اوکترا یک کتا  راو-مهدی دا ش ند-کلبه عشقکتا  

 دکتر فر اد   ت خواو-کتا  دارا ای ذیا ی

 باربارا دی آ جلس-کتا  راز ایی دربارو مردا 

 باربارا دی آ جلس-کتا  راز ایی دربارو ز ا 

  شر ر یا   وین-فرزا ه بیگی-کتا  ا سا  موفق

 اخبار پزمکی ترک ن مدیکال

 ایرا  سالمت

 ایرا  راز امه
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 بیرتک
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