عالج سسعة الكرف
ىل عانيت وتعبت من مشكمة سرعة القذف ولم تجد عالج لممشكمة ؟
ىل تريد عالج نيائي لسرعة القذف ؟
ىل تريد ان تدوم ألطول فترة ممكنة أثناء عممية الجنس ؟
وىل ترغب في ان تقذف في الوقت الذي تريده أنت ؟
ىل تسربت في نفسك أفكار بأن سرعة القذف اليمكن عالجيا ؟

أنو امر محرج ومذل وقاتل لمرومانسية والعالقة الزوجية !!
أنصحك اخي العزيز قبل أن تبدأ في قراءة ىذا الكتاب ان تضع بجانبك كوباً من الشاي او
القيوة أو أي مشروب تفضمو وأيضاً أبعد أي طفل أو شخص قد يسبب لك االزعاج وذلك ألن
قراءة ىذا الكتاب يحتاج الي ىدوء وراحة بعيداً عن االزعاج  ،وايضاً ألن ىذا الكتاب يحتوي
عمى كممات اليجوز لمصغار قرائتيا او مشاىدتيا نيائياً.
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مشكمة سرعة القذف ىي مشكمة معقدة وذلك بسبب انيا ليست ناتجة من سبب واحد  ،فمثالً
مشكمة الضعف الجنسي يمكن عالجيا بتناول حبة مخصصة لتمك المشكمة وتنتيي  ،أما سرعة
القذف فيي معقدة ولدييا عدة أسباب وليس سبب واحد.
ولعمك بحثت في مواقع االنترنت عن الطرق لعالج سرعة القذف ولم تجد العالج المناسب ،
وىناك المئات من المواضيع التي تتحدث مثالً عن  7طرق لعالج سرعة القذف  ،وعندما تق أر
تمك الطرق التجد طريقة مجدية او ناجحة ..
كميا طرق فاشمة وغير مجدية  ،ولن تزيدك اال احباط ًا وحزناً وتقول في نفسك ان ىذه المشكمة
اليمكن عالجيا  ،وتتجو بعدىا الي االدوية والكريمات المخدرة.
الشئ المحزن انك جربت العديد من الطرق واالدوية واالعشاب التي وجدتيا عمى االنترنت او
عن طريق احد اصدقائك ولم تنجح  ،والشئ األكثر حزناً ىو انو اذا استمريت ىكذا بدون تغيير
او احداث شئ جديد فستزداد سرعة القذف لديك سوءاً وستصبح اكثر من مجرد مشكمة !!
واآلن السؤال الميم او األىم ىو :
ىل يمكن عالج سرعة القذف ؟
واالجابة ىي :
نعم
فمكل مشكمة حل  ،وىناك العديد من الحمول ليذه المشكمة المعقدة ...

اذن تابع قراءة ىذا الكتاب بدقة وبدون تخطي الي كممة حتى تتعرف عمى الحقيقة الكاممة ..
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اآلثاز اجلانبًة للنشكلة -:
عندما تحاول عالج مشكمة سرعة القذف وتفشل تكون النتائج سمبية جداً  ،وتؤثر عمى حياتك
الخاصة والعامة  ،وخصوصاً حياتك الزوجية  ،وربما تتسبب ىذه المشكمة في الطالق !!
أيضاً من اآلثار لعدم حل ىذه المشكمة ىي االكتئاب  ،والذي ينتج عن الفشل المستمر والشعور
بأن لديك شئ ناقص  ،خصوصاً عندما يتعمق االمر بالجنس .
وايضاً عدم الثقة في النفس والتي تنتج عن عدم تمكنك من اتمام العممية الجنسية كما يكون
وتؤدي بذلك الي مشاكل زوجية.
االحساس بالذنب عمى زوجتك  ،كونك لم تعطييا حقيا الكامل في التمتع اثناء العممية الجنسية
وىو مايتسرب في داخمك انيا تقارن بين االزواج االخرون وبينك !! وناد اًر ربما يتطور االمر
الي الخيانة !!
ايضاً عندما تفشل جميع الطرق ستذىب مباشرة الي االدوية والكريمات المخدرة  ،وفييا خطورة
كبيرة عمى صحتك وجسمك.
وبعد فترة من الزمن اذا لم تعالج سرعة القذف فستصبح اكثر من مجرد مشكمة !!
أسباب سسعة الكرف-:
اذا كنت ترغب في عالج دائم لسرعة القذف لديك  ،عميك ان تعرف ماسبب حالتك والعوامل
التي ادت لذلك  ،وبالتأكيد ليس جميع الرجال يقذفون بسرعة لسبب واحد  ،بل لعدة أسباب
مختمفة من رجل الي رجل آخر.
دعنا نتعرف اآلن عمى بعض األسباب التي تسبب سرعة القذف :
أولا :العوامل الوراثية :العوامل الوراثية يمكن ان تكون سبباً رئيسياً في سرعة القذف .
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ثانيا :عادات استمناء خاطئة :وذلك نتيجة الي ان الشاب يحاول الوصول الي النشوة بسرعة
جداً لكي يستمتع بيزة الجماع التي تأتي مع القذف أو يسرع خوفاً من اكتشافو  ،وفي ىذه
الحالة نظامك العصبي ُيدرب عمى ان يصل لمنشوة بسرعة .
ثالثا :عدم اتزان بعض اليرمونات :ىنالك بعض اليرمونات في جسم االنسان عندما تكون
متوازنة يكون القذف لديك غير سريع والعكس صحيح.
رابعا :الحساسية الزائدة في القضيب :وىنالك مادة طبيعية وىي شبو مسؤولة عن حساسية
القضيب وعندما ت كون موجود بكثرة في الدم تكون حساسية القضيب اكثر وبالتالي قذف أسرع ،
واذا خفضنا مستوى ىذه المادة في الدم تكون الحساسية لمقضيب أقل.
خامس ا :عدم اتزان النظام العصبي الودي ونظير الودي :اذا كنت تريد ان تدوم بشكل اطول
في السرير عميك ان تبقى في نمط النظام نظير الودي  ،أما االسرع فيو النظام الودي .
سادس ا :ضعف بعض العضالت المؤثرة :ىناك بعض العضالت في الجسم والتي لدييا تأثير
كبير جداً عمى عممية القذف  ،وعندما تكون ىذه العضالت ضعيفة تحدث انقباضات ال إرادية
وىي التي تساعد بشكل كبير في سرعة القذف.

بعد معرفة بعض األ سباب نتطرق اآلن الي بعض الحمول الفاشمة والغير مجدية لعالج سرعة
القذف وىذه الحمول متوفرة بكثرة في االنترنت.
* ممحوظة-:
يجب ان تتعرف جيداً عمى ىذه الحمول الغير ناجحة وذلك لكي تعرف سبب فشميا..
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حلىل فاشلة متىفسة يف االننرن -:
أوالً :عصر القضيب  ،وىذه الطريقة تتم عندما يقترب القذف تقوم بعصر مقدمة القضيب يبدك.
سبب الفشل  :عندما تعصر مقدمة القضيب بيدك سيسبب لك ىذا الضغط قذف مباشرة  ،أي
ان الضغط سيساعد في رفع مستوى االثارة وبالتالي القذف السريع.

ثانياً :التفكير بقضية اخرى  ،وىي اثناء عممية الجنس تقوم بالتفكير في شئ اخر غير الجنس
وذلك لكي تبعد االثارة الشديدة وصرف الذىن عن القذف .
سبب الفشل :عندما تذىب بتفكيرك بعيد ستشعر زوجتك انك غير ميتم بالعممية الجنسية وايضاً
االثارة الشديدة لن تجعمك تذىب بتفكيرك بعيداً  ،اضافة الي انك لن تستمتع بالعممية الجنسية!!

ثالثاً :وضعية الفارس لممرأة  ،وىي ان تكون المرأة في االعمى وانت مستمقي عمى ظيرك وذلك
ألن الدم عندما يكون قضيبك الي االعمى يقل كثي اًر  ،وبالتالي تقل الحساسية.
سبب الفشل  :ىذه الطريقة ستؤخر القذف لبضع ثو ٍ
ان فقط  ،ومع االثارة الشديدة ستقذف بسرعة
ايضاً .

رابعاً :استخدام الواقي الذكري  ،وىي لتقميل الحساسية في القضيب.
سبب الفشل  :ايضاً تؤخر ىذه الطريقة القذف لك لزمن بسيط جداً  ،ولكنيا تمنعك من التمتع
الحقيقي بدون واقي مع زوجتك  ،وتسبب لك االحراج مع زوجتك وعندما تشتري الواقي سيظن
البعض انك تشتريو لغرض غير سميم !!
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خامساً :استخدام المخدرات الموضعية  ،وىي عبارة عن كريم يمسح عمى راس القضيب قبل
ربع ساعة من عممية الجماع.
سبب الفشل :السبب واضح وىو خطورة استخدام كريمات كيمياوية وليا تأثيرات جانبية ،
باالضافة الي انك اذا كنت تريد جماع زوجتك فتحتاج الي ربع ساعة لكي تستعد.
سادساً :البدء والتوقف  ،وىي عندما يشعر الرجل بان القذف قادم يقوم بالتوقف لفترة ثم يبدأ بعد
ذلك وىكذا.
سبب الفشل  :ستشعر الزوجة بعدم المتعة بسبب التوقف الكثير  ،اضافة الي انك ستقذف الن
االثارة عندما تصل الي مستوى معين لن يفيد التوقف في شئ !!
سابعاً :استخدام مضادات االكتئاب  ،وىي ليا مفعول في اطالة فترة الجماع
سبب الفشل :خطورة التاثيرات الجانبية لتناول ىذه االدوية.
حمول أخرى  :االستمناء قبل الجماع بساعتين  ،طريقة تأخر القذف وذلك الن مستوى
اليرومونات قل في الجسم بعد القذف.
سبب الفشل :التؤخر القذف لفترة جيدة  ،وتكون المتعة غير موجودة .
بعد كل ىذا الفشل والحباط ىل توجد طرق فعالة لعالج سرعة القذف ؟
بالتأكيد نعم  ،ىناك الكثير من الطرق الناجحة والفعالة  ،ولتتعرف اكثر تابع القراءة..
هل ميكن اجياد حل طبًعٌ ونهائٌ هلره املشكلة ؟
كما قمت لك سابقاً لكل مشكمة حل  ،وبالتأكيد يوجد الكثير من الحمول الفعالة لمشكمة سرعة
القذف والتي تمكنك من االستمتاع واشباع رغبتك الجنسية  ،باالضافة الي ارضاء زوجتك
بشكل كامل يجعمك تشعر بالفخر والنشوة والسعادة بعد كل ذلك االحباط الذي حدث لك سابقاً.
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والحل يكمن في معرفة السبب الحقيقي ليذه المشكمة  ،ثم بعد ذلك البدء في برنامج متكامل
لعالج ىذه المشكمة  ،وىذا البرنامج يجب ان يكون دقيق جداً ويشمل الحل الكامل ليذه
المشكمة.
ماهٌ احللىل النهائًة ؟
الحمول لمشكمة سرعة القذف تكمن في معالجة االسباب أوالً ثم بعد ذلك استخدام طرق وتقنيات
لمتغمب عمى ىذه المشكمة.
الحظ اخي ان معالجة االسباب وحدىا غير كافي لعالج سرعة القذف  ،بل تحتاج الي تطوير
طرق وتمارين وذلك حسب برنامج محدد ومتوازن .
كما قمت لك تحتاج الي طرق وتمارين لتعمل عمييا وذلك لتتغمب عمى سرعة القذف  ،تحتاج
الي حمول حديثة وغير تمك الحمول الفاشمة المكررة  ،تحتاج الي فيم اعمق وادراك ليذه
المشكمة .وىنالك العديد من الطرق شبو الجديدة وغير معروفة نجحت في عالج او تأخير
القذف لدى الكثيرين.
ولكن يمكن ان اقول ان سرعة القذف يمكن عالجيا في ثالثة خطوات :
أولا :التحكم العقمي والنفسي  ،كل ماعميك القيام بو ىو فيم االشياء التي تثير سرعة القذف
لديك  ،وحتى اذا حاولت فانني اعتقد انك تحاول في االشياء الخطأ او بطريقة خاطئة  ،والشئ
السيئ ىو انك تستمر في عمل ىذا الخطأ ظن ًا منك انك تحاول عالج سرعة القذف ويؤدي ذلك
باالمور الي االسوأ  ،عميك ان تعرف التقنيات والطرق الصحيحة التي تعطيك السيطرة الكاممة.
ثاني ا :تنظيم اليرمونات  ،جسمك ممئ باليرمونات  ،ولكن ىناك اثنين من ىذه اليرمونات تؤثر
بشكل مباشر عمى القذف  ،احد ىذه اليرمونات يجعل القذف سريع واآلخر يجعل القذف بطئ
وىناك طريقة ذكية وطبيعية لتجعميا متوازنة.
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ثالثا :السيطرة البدنية  ،ىناك مجموعة من العضالت تعمل عند القذف  ،وتعمل ىذه
العضالت منذ ان يبدأ قضيبك باالنتصاب  ،وىذه العضالت في الغالب تكون ضعيفة لذلك
يحصل لديك سرعة القذف  ،تحتاج الي تقوية ىذه العضالت  ،ولكن اذا استخدمت ىذه
العضالت بطريقة خطأ فانيا قد تسبب لك سرعة القذف  ،لذلك كن حذ اًر  ،وتعمم تقوية ىذه
العضالت يساعد بشكل كبير في التغمب عمى سرعة القذف  ،ولكن تحتاج الي ان تعرف
الطريقة الصحيحة لتقوية ىذه العضالت  ،الن ىناك طرق كثيرة وكميا او معظميا غير ناجح.
لكن قبل ان ندخل في ذلك لنتعرف عمى المشاكل والعوائق لمعالج ..

 عدم معرفة السبب الحقيقي لسرعة القذف
 محاولة عالج سرعة القذف بطرق ليست لك
 محاولة التخمص من سرعة القذف في دقائق
 عدم االلمام واالدراك بعممية القذف
 عدم تخصيص زمن كافي لمعالج
 االحباط واليأس بعد الفشل في حل المشكمة
وىذه ىي اىم المشاكل التي تواجو الكثير منا  ،فأول مشكمة ىي عدم معرفة السبب الحقيقي
لسرعة القذف  ،فأىم شئ ىو معرفة السبب الذي ادى الي سرعة القذف  ،فيمكن ان يكون
سبب واحد او عدة أسباب  ،ثم المشكمة الثانية ىي محاولة عالج سرعة القذف بطرق ليست لك
أي انك تستخدم طرق ليست من ضمن االسباب التي لديك  ،وذلك مثل ان تستخدم الباندول
لعالج التياب في الصدر  ،فالعالج الذي تستخدمو لن يجدي نفعاً ألن التياب الصدر لديو
ادوية وحقن محددة لو وبالتالي فان حبوب الباندول لن تفعل شئ  ،وىذا ينطبق عمى الطرق
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التي تستخدميا في عالج سرعة القذف  ،فالبد ان تعرف السبب ثم تتجو الي الطريقة التي
تعالج ىذا السبب.
ايضاً من المشاكل التي تواجو الكثير منا ىي محاولة التخمص من سرعة القذف في دقائق فقط
مع العمم انو لم يسأل نفسو منذ متى اصيب بسرعة القذف ؟ الن كل تمك المدة جسمك تعود
خالليا عمى مدة بسيطة جداً لمقذف  ،فاليمكن عالجيا في دقائق فقط  ،مثل الالعب الذي
انقطع عن التمارين لمدة طويمة  ،فاليمكنو ان يستعيد لياقتو في يوم واحد فقط ..
أيضاً عدم االلمام واالدراك بعممية القذف  ،الشخص الذي لديو سرعة قذف عميو ان يكون ممم
ومدرك لعممية القذف وذلك لكي يعرف الطريقة التي من خالليا يمكن اطالة فترة القذف.
ومن المشاكل عدم تخصيص زمن كافي لعالج سرعة القذف  ،فالكثير من الناس يبدأ متحمس
في العالج ثم بعد فترة يصاب بالخمول وغيره ويتوقف او ينقطع من فترة الخرى  ،وايضاً من
المشاكل ان الشخص يحبط اذا لم ينجح في السيطرة عمى القذف  ،والمشكمة االكبر انو كان
يتدرب ألول مرة !! اذن اذا كنت تريد السيطرة عمى القذف عميك بالصبر وعدم اليأس من اول
مرة تبدأ بيا التمرين.

لعالج سرعة القذف تحتاج الي تبحث كثي اًر في مواقع اجنبية الن المواقع العربية التوجد فييا
معمومات مفيدة  ،تحتاج ان تشتري مجموعة من الكتب االنجميزية التي تتحدث عن سرعة
القذف  ،ثم بعد ذلك تقوم بقرائتيا واذا كانت المغة االنجميزية ضعيفة لديك  ،تحتاج الي ترجمة
ىذه الكتب والمقاالت  ،وايضاً تحتاج الي ان تسأل رأي الخبراء في مجال سرعة القذف عن
الطرق والتقنيات التي تعمل وذلك ألن لدييم خبره كبيرة في المجال  ،لكن المشكمة انك
التستطيع معرفة من ىو الشخص الخبير ؟ وكيف تستطيع مواجيتو ؟ باالضافة الي انك تحتاج
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مبالغ كبيرة من المال لتشتري كتب وفيديوىات اجنبية (أقل مبمغ ليا ىو  0555دوالر) وايض ًا
مبالغ لمترجمة اذا كنت التجيد المغة االنجميزية !! لكن ىذا الطريق صعب جداً وطويل ومكمف!
فيمكن ان تذىب الي طبيب وبعد عناء وتعب في المقابمة التحصل عمى شئ !! مجرد حبوب
وطرق فاشمة  ،مزيداً من االحباط والندم !!
فبدل ان تزيد مدة الجماع من دقيقة او اقل الي  05دقائق  ،يزداد االمر سوءاً  ،وتصبح سرعة
القذف لديك مشكمة وعائق حقيقي في حياتك اليومية !!
ومالم تجد شخص يعممك ويعطيك الطرق واالساليب الصحيحة لمعالج لن يفعل الطبيب لك
شئياً سوى اعطائك تمك الحبوب التي ليا تأثيرات جانبية عمى صحتك.

إذن ىناك مشكمة معقدة !؟
أخي العزيز خالل بحثي عبر االنترنت وذلك اكثر من 01عام  ،قمت بالبحث عن ىذه المشكمة
والحمول الناجحة  ،وجدت حمول عربية فاشمة ومكررة وايضاً حمول اجنبية التقل فشالً عن
العربية  ،ولكن مع البحث والمراجعة وجدت طرق مفيدة وناجحة جداً  ،وقمت بشراء العديد من
الكتب االجنبية الميمة  ،وأظن ان اي كتاب اجنبي ميم قمت بشراءه  ،وقمت بترجمة ىذه
الكتب واستخمصت منيا المعمومات والطرق الناجحة لعالج سرعة القذف  ،وصممت كتاب
الكتروني كامل من ىذه المعمومات  ،اضافة الي خبرتي الكبيرة في ىذا المجال.
اخذت من كل ىذه الكتب المعمومات المفيدة والتي التوجد في الوطن العربي  ،وكما قمت الطرق
الناجحة وىي غير موجودة في الوطن العربي.
اضافة الي ذلك قمت بعمل كتاب آخر عن الطرق العاجمة والمؤقتة لعالج سرعة القذف  ،وىي
طرق حصرية جداً والتوجد في المواقع االجنبية او العربية وال في الكتب االجنبية حتى !!
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ىذه الطرق الحصرية تم الحصول عمييا من التجارب التي قمت بيا وتكرار المحاوالت لمتخمص
من سرعة القذف .
اكرر ان الطرق حصرية جداً سواء اجنبياً او عربياً ..
اذن ىناك كتابين  ،كتاب يتحدث عن سرعة القذف من خالل مستخمص من مجموعة الكتب
االجنبية التي اشتريتيا  ،وىو كتاب شامل ويتحدث عن جميع االحتماالت  ،والكتاب الثاني عن
الطرق المؤقتة والعاجمة وىي طرق حصرية.
وتم عمل سعر رمزي لمكتابين معاً  ،وذلك الني خسرت الكثير من المال في شراء الكثير من
الكتب والترجمة  ،اضافة الي الشئ االىم وىو التحديث المستمر لمطرق والمعمومات التي
ستستفيد منيا اذا حصمت عمى الكتابين  ،وتم عمل موقع الكتروني خاص وفيو الكثير من
الخصوصية والسرية نسبة الن موضوع سرعة القذف حساس جداً لدى الكثير  ،وىذا اذا رغبت
بعد شراء الكتابين في االنضمام الي التحديثات المستمرة التي ستكون عبر البريد االلكتروني
وفي غاية السرية (اي بدون عنوان عن سرعة القذف) وىذا اذا رغبت في الرسائل ..
اذن ىنا الطريق االسيل  ،واختصرت لك الوقت والجيد والمال لتحصل عمى المفيد دون تعب
او ترجمة او تكاليف عالية جداً أو مقابمة من لدييم خبره في المجال واالحراج!!
اذن من النقاط السابقة نستنتج القاعدة اآلتية -:
مجموعة من المستخمص المفيد من الكتب الجنبية  +التجارب والخبرة = العالج النيائي لسرعة القذف

لماذا الكتابين مع ا ؟
ىناك بعض االشخاص كسولين واليستطيعوا اكمال التمارين لمدة اسبوع او عدة ايام حتى !!
لذلك وضعت كتاب الطرق العاجمة والمؤقتة لكي تحل ىذه المشكمة  ،ولو ان الكتاب الشامل
أفضل بكثير ألن فيو الطرق الذىبية والناجحة لعالج سرعة القذف ولكنيا تحتاج الي تمارين
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شبو يومية  ،وارجو ممن يحصل عمى الكتابين ان يركز في البداية عمى الكتاب الشامل وعند
الحوجة يستخدم الطرق العاجمة  ..وتم وضعيم في حزمة واحدة وىي حزمة المحترف لعالج
سرعة القذف.

اذن نستخمص القاعدة الثانية لمعالج النيائي لسرعة القذف وىي:
التشخًص املناسب  +معسفة االسباب احلكًكًة  +احلل املناسب هلا = عالج سسعة الكرف

وقبل الخوض أكثر  ،انظر الي ما قالو بعض الذين حصموا عمى حزمة المحترف :
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سعر الكتابين مع ًا ىو  $05فقط وذلك بعد التخفيض من  ، $011وىو سعر معقول ورمزي
بالمقارنة مع أسعار الكتب االجنبية  ،مع العمم ان ىناك عدة أشخاص قاموا بشراء الكتابين
عندما كان السعر . $055

عزض خاص هلذا الشهز فقط ::
 ::سعر الكتابين فقط  $58ولذلك ليذا الشير فقط ::
واذا لم تستفيد من الكتاب بعد شيرين سيتم اعادة كامل المبمغ اليك فورا بعد شيرين
قارن بين ىذا السعر واالسعار االجنبية وستجد اقل سعر ىو  ، $94وىو سعر كتاب واحد وفيو
طرق محددة  ،اما ىذا الكتاب ففيو طرق كثيرة ومجمعة من الكثير من الكتب المدفوعة ،
باالضافة الي ممخص الخبرة وكتاب الطرق العاجمة والمؤقتة ..
في السابق اشتريت منتج وىو عبارة عن فيديو وبسعر  $170وفي النياية وجدت من يشرح
الفيديو ىي امرأة !! ال أسخر من المرأة ولكن الموضوع اليعنييا كثي اًر والتشعر بو لذلك من
الصعب عمييا معرفة ما نشعر بو في مشكمة سرعة القذف  ،وجدت في الفيديو طرق غير مفيدة
تماماً والعالقة ليا بعالج سرعة القذف.
ىناك أسعار تبدأ من  $ 155وىناك منتج عبارة عن فيديو وكتب الكترونية ولكنيا في النياية
غير مفيدة وغير ناجحة وفاشمة تماماً..
انظر ايضاً الي أسعار االدوية والحبوب وسعر مقابمة طبيب اليذكر لك التفاصيل الدقيقة
والطرق وغيره .
اذن فأنا جربت العديد من المنتجات الناجحة والغير ناجحة  ،وخسرت الكثير من المال في
منتجات فاشمة تماماً  ،اتعظ من تجاربي  ،وخذ المفيد دون ان تخسر أي شئ .
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اذا كنت ترى سعر الكتابين بالمقارنة مع ما ستحصل عميو من سعادة وفخر وثقة عندما تتغمب
عمى ىذه المشكمة فانت التقيم فعالً حجم ىذه المشكمة  ،وعندما تغمبت انا عمى ىذه المشكمة
كنت سعيداً جداً وفخو ار بنفسي وخصوصاً عندما اكون في الشارع او االسواق  ،أشعر بنفسي
انني رجل فعالً  ،وايضاً ثقة عالية جداً  ،والحقيقة شعور اليوصف  ،تخيل نفسك تغمبت عمى
ىذه المشكمة كيف سترى االخرين وكيف سترى زوجتك؟! جرب ..
وأقوم اآلن بترجمة كتاب الطرق العاجمة والمؤقتة الي المغة االنجميزية  ،وذلك ألن المعمومات
غير موجودة أجنبياً  ،وسيتم بيع الكتاب لوحده بسعر .. $05
كتاب واحد فقط بسعر  $05دوالر  ،ولكم كتابين بنفس السعر بعد التخفيض  ،وفترة التخفيض
محدودة جداً لذلك سارع بشراء الكتابين .وحاليا  $58دولر فقط ..
ليس الغرض من بيع الكتاب الربح  ،وانما التطوير وذلك بشراء موقع وتصميمو ثم شراء
منتجات اجنبية اضافية حديثة  ،ومعرفة كل ماىو جديد في ىذا المجال  ،وسيتمتع اي شخص
اشترى الكتاب باالشتراك الخاص المجاني في الموقع.
اذا كنت التسطيع دفع مبمغ مثل ىذا المبمغ  ،فبالتاكيد ليست لديك عزيمة لعالج مشكمة مثل
سرعة القذف  ،فانا عندما ارىقتني ىذه المشكمة  ،فعمت الكثير وشبو المستحيل لمعالج ،
وا جيتني عقبات كثيرة مثل الفي از كارد وتجميع تمك المبالغ  ،وفي النياية استطعت التغمب عمى
كل تمك المشاكل  ،ألنني اعرف ان مشكمة سرعة القذف اصعب من كل تمك المشاكل.
لذلك تذكر ان المبمغ الذي ستدفعو لن يساوي شيئاً مقابل االنجاز الذي ستحصل عميو .
وانا واثق كل الثقة بأن الكتابين سيحالن لك مشكمة سرعة القذف ولن تندم بإذن اهلل
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الواقعية :
اذا كنت تظن ان الطرق الموجودة في الكتاب الشامل سحرية او قادمة من كوكب المريخ فانت
مخطئ وال أنصحك بشراء الكتاب  ،لذلك كن واقعي قميالً  ،الطرق الموجودة في الكتاب الشامل
تحتاج الي عمل واجتياد النو كما قمت لك سابقاً ان ذلك يعتمد عمى الفترة التي كانت لديك فييا
سرعة قذف.
ايضاً ستشعر بارىاق عالي جداً وذلك بسبب انك لم تتعود عمى االستمرار في عممية الجنس
لمدة طويمة  ،لذلك ستشعر في البداية بالتعب لكن مع الوقت سيذىب ىذا التعب.
ماذا تستفًد من هرين الكتابني بالضبط ؟
 الحل النيائي لسرعة القذف وعودة السعادة والثقة من جديد
 فيم دقيق وعممي لعممية القذف وسرعة القذف  ،مما يمكنك من معرفة وتحديد ومعالجة
االسباب المسؤولة عن سرعة القذف.
 جماع عميق ومستمر وان تقذف كما تريد دون ضغط او خوف
 تحسينات فورية لمشكمة سرعة القذف
 وضع حد لالحراج من عدم القدرة عمى تمبية رغبات زوجتك
أسئل مجرب ولتسأل طبيب ؟
ىذه المقولة تنطبق تماماً عمى حل مشكمة سرعة القذف  ،فالسؤال ىنا :
كيف لطبيب ليس لديو سرعة قذف ان يعالجك أو يعرف سبب مشكمتك ؟
كما قمت لكم سابقاً سرعة القذف مشكمة معقدة ألن لدييا أسباب كثيرة  ،وكل شخص يختمف
عن اآلخر  ،وىي ليست كاالمراض لكي يتم تشخيصيا بفحص الدم او االشعة او غيرىا ،
لذلك اليستطيع الطبيب معرفة وفحص االحساس والشعور الذي بداخمك !!
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ولكن بعد معرفة السبب الحقيقي  ،يمكنك الذىاب الي الطبيب والتركيز معو عمى حل ىذا
السبب ان كان يحتاج الي دواء.
ماذا يوجد في الكتاب الشامل ؟
تمارين وتقنيات لمجانب النفسي والبدني والعقمي  ،وكل جزء منيا لو العديد من االقسام
المتفرعة .مع شرح معظم االسباب التي تؤدي الي سرعة القذف ومن تمك االسباب ستجد الحل
المناسب بالنسبة لك في الطرق والتقنيات المذكورة.
الكتاب الشامل مكون من  96صفحة
ودعنا نتعرف عمى مايوجد في كتاب الطرق العاجمة والحصرية :
 طريقة سومان  ،ويوجد معيا نصائح وكيفية استخداميا مع شريكتك الطريقة الثانية  ،مع شرح وافي ليا الطريقة الثالثة  ،مع الشرح الطريقة الرابعة  ،مع الشرح التكامل بين الطرق المذكورة  ،وىي عمل كل تمك الطرق في وقت واحد لتحصل عمىاطول فترة ممكنة.
 -اضافة الي االساسيات التي تحتاجيا لعمل تمك الطرق بشكل ممتاز.
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لماذا كتابي رقم 0

في الوطن العربي ؟

المميزات

كتابي

كتب اجنبية

الكريمات
والبخاخات

الحبوب

كمية المعمومات المتوفرة

كافية

غير كافية

-

-

النتائج الدائمة

نعم

يتفاوت

ال

ال

غير مكمف

نعم

ال

ال

ال

سيل ومناسب

نعم

يتفاوت

نعم

ال

طبيعي وآمن

نعم

نعم

ال

ال

يغطي جميع الجوانب والسباب

نعم

ال

-

-

فعال ويعمل بكفاءة

نعم

ال

نعم

ال

يعالج السباب من جذورىا

نعم

يتفاوت

ال

نعم

الدعم الفني والمتواصل

نعم

يتفاوت

يتفاوت

يتفاوت

تحذير:
الطرق والتقنيات الموجودة في الكتابين كثيرة وفعالة جد ا  ،لذلك كن حذر جد ا في الستخدام
الصحيح واتباع النصائح الموجودة  ،لتتسرع واق أر الكتاب الشامل عدة مرات  ،وايض ا طبق
الطرق التي تجدىا مناسبة من الكتاب الثاني عند الضرورة.
موضح في الكتابين الستخدام الصحيح لمطرق لذلك ارجو ان ليتم استخداميا بصورة سمبية
يعني الفراط في الستخدام وعدم اتباع الرشادات الموجودة  ،ألن بعض التمارين اذا افرط
في استخداميا ستحصل عمى نتائج مذىمة في اقل وقت ممكن  ،ولكن بالمقابل الفراط مضر
جد ا لمجسم  ،لذلك لتتعجل فكل طريقة معيا الستخدام المناسب والرشادات.
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الشراء وعممية السرية التامة -:
عممية الشراء تتم عن طريق الفي از كارد أو الماستر كارد او بايبال ( ، )PayPalكل تمك الطرق
متوفرة عبر الموقع الخاص بنا.
ويمجرد اكتمال عممية الشراء سيظير لك رابط التحميل تمقائياً و مباشرة  ،وايضاً سيتم ارسال
نسخة الي البريد االلكتروني الذي ستكتبو.
وفي عممية الشراء تم االىتمام بموضوع السرية في عممية البيع  ،وألن ىذا الموضوع حساس
لمغاية واليستحمل اي شئ غير السرية والخصوصية  ،تم اختيار طرق شراء آمنة وذات
مصداقية عالية عالمي ًا ويمكن الشراء اآلمن عن طريق البطاقات االئتمانية وبايبال  ،وعممية
الشراء سريعة وامنة وسرية في نفس الوقت  ،بمجرد ادخال البيانات ستحصل مباشرة عمى رابط
التحميل  ،وسيتم التأكد من ان الحزمة وصمت اليك كاممة وبدون مشاكل  ،وسيقف فريق العمل
معك حتى تستطيع تشغيل جميع الكتب الموجودة في الحزمة ويتضمن ذلك حل جميع المشاكل
التي تواجيك عند تشغيل الكتب.

 :الكتابين لمكبار فقط  ،وليصمحان لمصغار او القراءة الجماعية لالسرة او غيرىا.
* ليوجد في الكتاب مايخالف الشريعة السالمية
* كما سأحافظ عمى السرية والخصوصية والمان معك  ،فعميك ايض ا ان تحافظ عمى الكتابين
من النتشار.
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األسئمة الشائعة -:
ىل ىناك سرية كاممة في عممية الشراء وغيره ؟
بالتاكيد نعم  ،ألن عممية السرية ميمة جداً في مثل ىذه المواضيع الحساسة في مجتمعنا
العربي  ،ىناك سرية كاممة سواء عمى مستوى الرسائل او الشراء.
كم المدة الزمنية التي استطيع ان اصميا خالل الجماع ؟
 00-05دقيقة أو أكثر  ،وذلك اذا اتبعت الطرق الموجودة في الكتابين
لدي  51عام واقذف خالل  61ثانية فقط  ،ىل يستطيع كتابكم ان يساعدني ؟
بالتأكيد نعم  ،الكتابين مصممان لجميع االعمار  ،وسيساعدك في التخمص من القذف السريع.
ولدي  87عام ولدي قذف سريع  ،ىل يمكن لكتابكم مساعدتي في ىذا العمر ؟
نعم  ،النني كما قمت سابقاً ان الكتابين مصممان لجميع االعمار
أريد شراء كتابكم  ،لكن اريد ان اعرف ىل الطرق والتقنيات المذكورة صعبة ؟
ال  ،جميع الطرق المذكور سيمة التطبيق والتحتاج الي ذكاء او غيره لتطبيقيا
ماىو اقصى زمن يمكن ان اصمو خالل الجماع ؟
متى ما انت تريد  ،أي عمى حسب حالة جسمك  ،فاذا كان جسمك يستطيع االستمرار في
عممية المضاجعة لمدة ساعة يمكن ذلك  ،أي ذلك يعتمد عمى االرىاق والتحمل لمياقة البدنية
لديك  ،وذلك مثل لعب كرة القدم  ،اذا كانت لياقتك البدنية عالية تستطيع اكمال المباراة
والعكس اذا كانت لياقتك ضعيفة يمكن ان تمعب شوط واحد فقط في المباراة  ،ونفس الشئ
بالنسبة لمجماع.
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ىل الطرق الموجودة في الكتابين ناجحة وفعالة فعالا ؟
بالتأكيد نعم  ،واال لما جازفت بوضعيا في كتاب وبيعيا !! والطرق الموجودة مجربة وليست
مجرد نسخ ولصق !!
ىل ىناك مساعدة اضافية تقدميا لي ؟
نعم  ،ىناك دعم اضافي عبر االيميل  ،وانا مستعد ألي سؤال  ،ومستعد باذن اهلل لمساعدتك
حتى التخمص من سرعة القذف.

كممة اخيرة :
وسعادتي ليست بان تشتري انت المنتج فقط !! ال  ..سعادتي ىي ان تنجح نجاحاً باى اًر في
التغمب عمى ىذه المشكمة  ،وأن تدوم السعادة والمحبة بينك وبين شريكة حياتك إن شاء اهلل.
وان اكون سبباً في سعادتك ىي الغاية لدي  ،وبالتالي تدفعني ألن اقدم المزيد والمزيد الشخاص
تواجييم ىذه المشكمة ..
ووفقنا اهلل لما نحب ونرضى  ،ووفقك اهلل في عالج ىذه المشكمة بإذن اهلل ...
وتذكر :
الكتابين لمكبار فقط  ،وليصمحان لمصغار او القراءة الجماعية لالسرة او غيرىا.
وتذكر أيض ا :
ىناك مساعدة بعد عممية البيع  ،وذلك حتى تتغمب تمام ا عمى سرعة القذف
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وتذكر أيضا :
اذا لم تستفيد من الكتاب بعد شيرين سيتم اعادة كامل المبمغ اليك فو ار بعد شيرين
ممحوظة:
أي مشكمة تواجيك سواء كانت قبل عممية الشراء او بعد عممية الشراء  ،او لم تفيم طريقة
محددة  ،راسمني فو اًر عمى ىذا االيميل أو الواتساب وسيكون الجواب بشكل فوري او خالل 24
ساعة باذن اهلل تعالى.
ahmedoro2@gmail.com

واتساب 00249966168770 :

تأكد ان السعز سيعىد ايل  50دوالر بعد انتهاء الشهز
احصل على الكتابين بسعز  52دوالر فقط ولمدة محدودة جدًا (هذا الشهز)

اقتنم الفرصت وسارع بالشراء قبل انتهاء المدة المحددة
زابط الشساء املباشس من املىقع :
http://www.proforcontrol.com/#price1

مع تحياتي الباحث/
احمد عصام
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