Cara Berhubungan Intim Tahan Lama Tanpa
Obat Dan Ramuan Apapun
Ebook ini di ciptakan untuk pria-pria yang ingin mengatasi ejakulasi dini tanpa
menggunakan bantuan dari obat apapun.
Ebook ini khusus pasutri yang ingin menambah indah hubungan harmonis mereka dari
sisi seksualitas.
Tehnik dalam ebook ini amatlah efektif, namun bukan jaminan ini akan berhasil untuk
Anda. Namun patutlah di coba karena cara seperti ini telah teruji keefektifannya.
Setelah selesai membaca ebook ini Anda akan mendapat beberapa ilmu seperti:


Bagaimana membuat diri Anda tahan lama sewaktu berhubungan intim
meskipun Anda punya masalah ejakulasi dini



Posisi bagaimana yang akan efektif untuk membuat Anda tahan lama



Cara membuat daya tahan Anda semakin lama

Baik mari kita mulai.
Tujuan utama metode ini adalah untuk membantu Anda agar bisa bertahan lama
sewaktu berhubungan intim tapi juga untuk membuat Anda punya kemampuan untuk
membawa wanita yang Anda cintai menuju puncak kenikmatan.
Bagi pria yang ada masalah ejakulasi dini, foreplay sangat mutlak perlu di lakukan.
Kalau pria yang tidak ada masalah ejakulasi dini saja perlu foreplay, maka terlebih lagi
pria yang ada masalah ejakulasi dini. Malahan harus 2 kali lipat lama foreplay-nya.
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Tujuannya adalah agar membuat wanita Anda menjadi amat terangsang. Jika ia amat
terangsang, maka proses Anda untuk membawanya ke titik puncak akan lebih cepat
nantinya.
Untuk pria yang bermasalah dengan ejakulasi dini, maka tentunya tidak akan bisa
hanya mengandalkan penis saja untuk membawa pasangannya menuju puncak. Maka
foreplay tersebut akan banyak memberikan bantuan untuk Anda agar lebih mudah
membawanya ke titik puncak hubungan intim.
Maka saran kami adalah, mulai hubungan intim Anda dengan foreplay yang cukup
lama. Jika Anda terburu-buru, maka Anda pasti akan 'kalah'.

Cara Efektif ForePlay:


Dengan lembut cium dan cumbui dia. Bibirnya, lidahnya, leher bagian depan dan
di bawah dagu. Beberapa wanita akan kegelian jika bagian belakang telinganya
di ciumi, tapi kalau ternyata pasangan Anda menikmatinya, itu keberuntungan
untuk Anda.



Luaskan area ciuman bukan hanya di sekitar leher dan mulut. Cium tengkuknya,
punggungnya, pundaknya, lengannya. Ciuman Anda harus di iringi hasrat yang
besar agar secara wajar tersalur dan membuatnya semakin 'panas'.



Kreatiflah, cumbu yang bisa di cumbu, yang jarang Anda cumbu, dengan lembut
dan penuh asmara. Dadanya dan perutnya jangan ketinggalan.

Saat ini semua berlangsung, wanita akan mulai mengeluarkan lubrican di organ
intimnya, ini berarti tahap selanjutnya bisa di mulai.
Namun jika ia ternyata bukan hanya mau di cumbui dan sebaliknya juga ingin
menikmati 'yang Anda miliki', berikan juga untuknya, tapi pastikan Anda tidak

www.NutraHerba.com

membiarkannya membuat Anda 'keluar' sekarang. Simpan kenikmatan puncak untuk
waktu yang tepat. Permainan baru saja di mulai.

Tahap selanjutnya adalah penetrasi.
Untuk bisa penetrasi atau memasukan penis ke vagina, di butuhkan posisi yang tepat.
Tepat disini artinya, Anda harus punya posisi yang bagus untuk mulai penetrasi.
Misalnya Anda ingin posisi di atas, dan sewaktu posisi di atas dan dia di bawah, dan
baru 1 menit penetrasi ternyata Anda sudah mau keluar, itu berarti posisi tersebut
adalah posisi berbahaya untuk Anda.
Dan kalau mau jujur, hampir semua posisi adalah posisi yang tidak tepat dan
‘berbahaya’ bagi pria yang mudah ejakulasi. Tapi tidak semuanya, hanya hampir semua
saja.
Namun triknya disini adalah: Entah posisi bahaya mana yang Anda harus hadapi dan
jalani, sangatlah penting bagi Anda untuk penetrasi sebelum nanti Anda masuk ke
posisi yang relatif 'aman' untuk yang punya masalah ejakulasi dini yang tentu akan kami
beritahukan sebentar lagi.
Tujuan penetrasi awal ini adalah membuat Mr V-nya menjadi 'akrab' dan 'kenal' dengan
bentuk, ukuran, dan tebal dari penis Anda. Ini secara tidak sadar akan terekam dalam
benak wanita dan akan amat menentukan kesuksesan langkah selanjutnya.
Dalam tahap ini, penetrasilah semampu Anda. Jika dirasa Anda akan segera keluar,
langsung cabut penis Anda. Lanjutkan dengan mencumbuinya kembali sampai
beberapa menit, sampai tekanan untuk ejakulasinya menurun, baru penetrasi lagi.
Lakukan begini terus 4-5 kali.
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Kalau Anda tahan 1 menit, maka dengan 4-5 kali penetrasi di tambah istirahat yang di
selingi cumbuan, itu bisa sampao 10 menit. 10 menit pun sudah merupakan momen
yang lumayan lama dan penuh kenikmatan bagi wanita kalau Anda memang
memberikannya untuknya.
Pria yang mengalami ejakulasi dini sering kali hanya mampu tahan 2-3 menit. Kalau
Anda bisa sampai 10 menit, itu sudah kemajuan yang luar biasa. Istri pasti akan
senang.

Tahap selanjutnya adalah posisi
Hal penting tentang posisi: Tidak semua posisi bisa membawa wanita menuju puncak.
Terlebih lagi jika si pria punya masalah ejakulasi dini. Seperti di bahas di atas, hampir
semua posisi adalah 'berbahaya' bagi pria yang ada masalah ejakulasi dini. Tapi masih
ada celah.
Posisi yang terbaik bagi pria yang mudah ejakulasi dini yang punya niat memberi
kenikmatan ekstra bagi wanita yang di cintainya adalah posisi pria di bawah dan posisi
istri di atas.
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Tujuannya: Ingat, penetrasi tadi memberikan input tentang bentuk, ukuran, dan tebal
penis Anda, dan itu sekarang sudah terekam secara alami dalam benak dan di bawah
sadar si wanita. Dengan posisi ia di atas, dan kemudian ia yang naik turun atau maju
mundur, ia akan secara alami mengetahui di mana letak sodokan yang paling nikmat
dan paling tepat untuknya.
Istilahnya, ia jadi pegang kendali dan ia bisa mencari sendiri spot kenikmatannya, jika
ini ia terus lakukan dan Anda bisa bertahan selama ia mencari dan spot kenikmatannya,
maka pasti Anda akan bisa membawanya ke titik puncak.
Biarkan dia yang eksplor dan mendapatkan selah kenikmatannya.
Tapi, selama ia mencarinya, bagaimana dengan Anda? Bagaimana caranya untuk
bertahan lama?

Caranya bertahan lebih lama
Bukan rahasia lagi kalau pikiran mempunyai peran penting dalam hubungan intim. Dan
sudah di buktikan jika Anda mampu membagi pikiran Anda dengan pikiran lain sewaktu
ia sedang eksplorasi di atas Anda, ini akan memperlama dan menunda datangnya
ejakulasi.
Mungkin Anda tidak percaya atau tidak tahu harus berpikir apa. Jangan kuatir, kami
punya solusinya.
Coba pikirkan apapun yang menguras pikiran. Pekerjaan Anda dan hal-hal yang
berkaitan dengannya? Bisa.
Tapi pengalihan pikiran yang paling mujarab adalah menghitung. Bukan menghitung
satu sampai seratus, bukan.
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Tapi hitungan perkalian atau pembagian. Contohnya, kurs dollar hari ini Rp 11.450,
kalau di kali 78 berapa hasilnya? Buat hitungan dalam pikiran Anda, semakin susah
maka semakin efektif.
Ini kedengarannya lucu dan aneh, tapi sungguh ini adalah cara yang amat efektif untuk
membuat Anda tahan lama.
Namun sisi lain dari pikiran Anda juga tidak boleh melepaskan kenikmatan yang sedang
Anda rasakan, soalnya kalau 100% pikiran Anda beralih ke perhitungan tadi, maka
penis Anda akan kehilangan ereksinya, malah mengecil atau melunak. Kalau sampai
terjadi, maka wanita yang ada di atas Anda tersebut tidak akan pernah mencapai
kenikmatan, yang ada malah jadi kecewa.
Jadi bagaimana bisa sambil menghitung tapi juga sambil menikmati?
Sederhana sebenarnya: Ekspresikan kenikmatan yang Anda rasakan di penis hasil dari
'genjotannya' lewat suara Anda. Jangan tahan suara Anda. Entah itu ah uh oh,
keluarkan saja. Ekspresi suara seperti itu punya 2 manfaat:
1. Membuat Anda tidak kehilangan ereksi
2. Membuat wanita semakin terangsang dan semakin cepat mencapai orgasme.
Jadi sewaktu ia 'menggenjot' penis Anda, upayakan bertahan dengan menghitung
sambil terus mengeluarkan erangan rasa nikmat 'genjotannya'.
Namun, bagaimana kalau sudah di coba tapi Anda tetap tidak tahan?
Masih ada cara lainnya.
Pertama-tama, katakan kepadanya untuk berhenti setiap kali Anda mulai merasakan
ada yang 'mau keluar'. Dan minta ia tarik Ms V-nya dari Mr P Anda.
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Kedua, biarkan ejakulasi itu turun, selagi posisi dia masih di atas Anda, cumbui
dadanya agar tetap menjaga momentum kenikmatannya.
Ketiga, masukkan lagi dan minta ia 'genjot' lagi.
Namun saran kami adalah, kalau memang Anda tidak tertahankan terus, gunakanlah
kondom. Bukan mau iklan atau apapun, tapi dari segala jenis kondom yang di survey di
pasaran, kondom Durex Featherlite adalah yang terbaik untuk proses ini.
Kondom akan menunda ejakulasi Anda, dan kondom Durex Featherlite akan amat
nyaman bagi Mr V-nya sehingga tidak akan mengurangi kenikmatannya.
Jadi sewaktu ia di atas Anda dan penetrasi, dan Anda menggunakan kondom sambil
menghitung dan mengerang, dapat di pastikan ia akan segera 'keluar' dan juga Anda.
Satu tips tambahan untuk membuatnya semakin cepat 'keluar' adalah dengan
menyentuh-nyentuh puting dadanya dan memainkannya dengan lembut. Ini akan
membuat seluruh organ seksualnya bekerja sama untuk menemukan titik puncak.
Mari kita lihat kembali caranya:
1. Foreplay yang cukup lama
2. Penetrasi awal untuk membuat Mr V-nya 'mengenali' ukuran, besar, ketebalan
Mr P Anda.
3. Ganti posisi, ia di bawah dan Anda di atas, dan biarkan ia 'mengendarai' Anda
4. Mulai pengalihan pikiran dan keluarkan suara Anda untuk menjaga momentum
kenikmatan dan mempercepat rangsangan orgasme untuknya
5. Gunakan kondom kalau perlu dan mainkan dadanya untuk menambah
rangsangan.
6. Puncak pasti akan tercapai
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Kesimpulan:
Jadi, meskipun Anda punya masalah ejakulasi dini, bertahan lama dalam hubungan
intim memang bisa dilakukan tanpa obat.
Perlu Anda ketahui juga bahwa cara ini meski efektif tidak selamanya efektif.
Bagaimana kalau ia bosan dengan posisi di atas dan dengan gaya dan cara yang itu-itu
saja?
Bagaimana kalau ia ingin eksplor cara-cara lain?
Anda pasti akan menyerah.
Mempunyai masalah ejakulasi dini memang tidak enak. Ini membuat Anda tidak
sepenuhnya menikmati seks yang indah.
Jika Anda perhatikan langkah-langkah di atas, terutama di bagian Anda harus
mengalihkan pikiran dengan perhitungan, tentu itu akan mengurangi kenikmatan
seksual Anda dalam berhubungan intim.
Alangkah berbedanya bukan kalau Anda berhubungan tanpa memikirkan apa-apa dan
hanya tahunya bahwa pasangan Anda pasti akan puas dengan performa Anda?
Tentu, namun selama Anda masih punya problem ejakulasi dini, ini akan selalu menjadi
dilema tersendiri, dilema yang mengganggu kepercayaan diri Anda.
Sebenarnya, pakar kesehatan reproduksi ternama kita, Boyke Dian Nugraha sudah
memberikan solusi untuk masalah ejakulasi dini tersebut.
Ia memang merekomendasikan herbal oles untuk pria agar bisa tahan lama
berhubungan intim.
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Rekomendasinya menunjukkan bahwa herbal tersebut memang aman untuk di pakai,
juga tidak mengakibatkan efek samping, dan tidak akan merugikan penggunanya
karena itu memang manjur.
Dengan penggunaan herbal tersebut, Anda tidak perlu lagi melewati semua tahap di
atas untuk bisa mencapai kepuasan bersama pasangan.
Kapan pun, di manapun, Anda selalu akan bisa memberikan kepuasan kepada wanita
yang Anda cintai.
Semoga ebook ini bermanfaat untuk Anda.
Kunjungi kami di NutraHerba.com
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