
 رابطه ی جنسی

رابطه ی جنسیی همترین  بش  رر رابطه ی ناشوینی ات    هی ویاا  به ووین  هشنی ن   نن  نن  ون  اش  

 .رفع نن  اخرالفشت را نتیاگ نن    وعلق خشطی ن   را افزان  را 

گشه اسرن  رر حشمی نه ن  رابطه ی جنسی آبسیاشری ان ن   رر هیرر رابطه ی جنسی تشم    راشن  بش  اش 

 خیب به ووین  صتاتا  با  ن   نت  هی نن . 

 رابطه ی جنسی یکی از مهمترین تکلیف زناشویی است برای ان مقدمه چینی کنید.مانند: 

 اوشق خیاب وشن را جذاب ننا 

 ی راوره بشوا ننبشن رخرشیاب ایم  

 اوشق وشن را خیوبی ننا 

 قبل از  شروع رابطه

 بیای هثشل هیاشی وشن را وشاه ننا     هسیاک بزاا  رشن را وتاز ننا .راتره بشوا    ب اآا ما  گشم ان  اتی  نه  

 .گشم ر م خیش بی بشوا 

 .اگی هیر اسرا  رن  وشن را هیوب ننا  ران  ننا .آگشم تیم 

 .ب ننا رشن را جذااوشق خیاب

 .ننبشنی راوره بشوا  رخرشیاب ایم  

 .هشره ننا آخیروشن را 

 .بساشری ان ن   ان هسیاک ازرن اتسیوشن را رمال تیری رر رابطه هی راان 

 .خیر را خیش بی ننا 

 .هاز ب ن وشن به اتسیوشن بشنخیرر راا آبشره اوشط وحین  اوشط حسشس ب ن اتسیوشن را بشنشتا    رر



  بع  ان ازرنکی. بیای ناشن هیحله قبل   بع  همتری  ی، ازرنکقبل ان ازرنکی :  ات رابطه ی جنسی ته قست

 .ان ازرنکی ات . ایانش اشی نالهی   متسی رر قبل   بع  ان رابطه ی جنسی ای ری ات 

تش فوط بی و ن ورابطه ی جنسی را هثل تفیه غذا رر اظی بگاین  ای نسی بشن  خیر را تای نن . هسئیما  اراش

 ش اتسیوشن ااس  بی ر ش خیروشن ا  اس .ر 

بیای هثشل اگی رر طیل ر ن بش اتسیوشن ب  رفرشری  .رفرشر ویتش بش اتسیوشن بی رابطه جنسی وتش وشیای هی گذارر 

ننا    نش به ا  هحب  اکنا  اارظشر رابطه ی جنسیی خیب ا اوره بشوی. بساشری ان رفرشراشی جزنی هشان  احیه  

احیه اتروبشل وتش ان اتسیوشن رر  ر ر به خشاه بی رفرشرجنسی جف  وشن وشیای هی گذارر  ر ر ویتش به خشاه نش  

 .پس  هیاقب رفرشروشن بشوا 

 :نکته

اگر محبت کردن تان فقط به رابطه جنسی ختم شود به مرور همسرتان را سرد می کنید پس در طول روز به 

 .او محبت کنید
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