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Моят сексуален живот се чувства все по-специален. А вашият? Следейки
новинарския поток, осъзнавам че
стотици международни учени работят ежедневно за интимното ми (ни) удоволствие
. Обърнете внимание на най-новите научни изследвания. Струва си!

Нека сексуалният спектакъл да е в поне 4 действия.
Сигурен съм, че мисионерската не е единствената поза, която познавате. И все е хубаво
да знаете, че колкото сте по-разнообразни, толкова по-голям е шансът да доведете
партньорката си до края. Изследване сред почти 4 хил. американци в Университета на
Индиана твърди, че при редуването на четири пози (сред които включват и любовната
игра) се предизвиква оргазъм при 76% от дамите. Ако позите се увеличат с една бройка
– процентът скача до 89.

До две чаши вино за вечеря
Всеизвестно е, че умерената консумация на вино подобрява сърдечната дейност и
забавя стареенето. По-интересното е обаче, че според ново италианско проучване
консумацията на до две чаши вино всяка вечер засилва желанието за секс при жените и
увеличава удоволствието, стимулирайки производството на естествени лубриканти.
Между другото причината за сексуалния „тунинг” се дължи пак на ползотворния ефект
върху кръвообращението – в случая интимната зона.

Портфейлът няма значение за мимолетните флиртове
Изследване на Университета на Ню Мексико показва, че финансовото положение влияе
на дамите само ако планират дългосрочни отношения. За мимолетни флиртове и
сексуални развлечения по-важна от дебелината на портфейла е физическата форма.
Сезонът е доста подходящ за завръщане във фитнес залата ;)

1/3

Тунинг на сексуалния живот - част 1 - Фортисимо – това е лично!
От Симо
Пон., 28 Октомври 2013 18:51

Да си клоуна в компанията си има плюсове
Френско изследване показва, че мъжът, който разсмива с истории своята компания,
има 43-процентов шанс да получи номера на непознато момиче в заведение. Обратното,
ако просто се смее на приятелски шеги, шансът пада на едва 15%.

Разделете се за уикенда
Ясно е, че хормоните, които поддържат любовта и разпалват сексуалното желание, се
„разреждат” с времето. Кратки раздели за по ден два (ще ходя на риба с момчетата) ще
подобри производството на тестостерон след почивката. И въпреки че тестостеронът е
в много ниски нива при жените, той все пак е отговорен за либидото им. Положителен
ефект от кратката раздяла се усеща и у двамата партньори – без значение от пола.

Погледни ме в очите
Очите на дамите издават безпогрешно чувствата им. Оказва се обаче, че могат да бъдат
индикатори на готовност за БУРНИ сексуални изживявания. Учени от университета във
Флорида са установили, че широко отворените очи и леко повдигнатите вежди при
разговор между мъж и жена не дават сигнал за учудване, а за готовност за бурни
сексуални изживявания. Специфичният поглед трябва да е придружен от упорит очен
контакт. Интересното е, че специалистите по невербална комуникация отдавна познават
сигналите за сексуална готовност, но това е първото проучване, което предвижда и
качеството на бъдещия интимен контакт. А иначе сигналите „готов/а съм за леглото” са
често докосване на косата, облизване на устните, намиране на всевъзможни поводи за
телесен контакт, скъсяване на дистанцията при разговор и провокативно облекло.

2/3

Тунинг на сексуалния живот - част 1 - Фортисимо – това е лично!
От Симо
Пон., 28 Октомври 2013 18:51

За fortisimo.eu - Симо (снимки: inebriatedpress , smartaboutwine , greatamericanclownco
mpany.com
, deviant
art.net
)
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