
بنام خدا
صفحھ ای راه عملی ترک خود ارضایی  ١کتاب 

  منیمنی  ترشحاتترشحات  ایناین  بقیھبقیھ  درصددرصد  ٩٩٩٩  ازاز  بیشبیش  ھستھست  اسپرماسپرم  منیمنی  مایعمایع  درصددرصد  ١١  ازاز  کمترکمتر  تنھاتنھا
 سلول ھای حیات ادامھٔ  و تغذیھ برای کھ  استاست  فراکتوزفراکتوز  مانندمانند  قندیقندی  موادمواد  وو  آنزیم ھاآنزیم ھا  پروتئازھا،پروتئازھا،  دربردارندهٔ دربردارندهٔ 

 جابھ جا آن درون بتوانند آن ھا کھ می کنند فراھم اسپرم سلول ھای برای را محیطی مواد این ھمچنین .نیازند مورد اسپرم
.)swim( کنند شنا دیگر عبارت بھ یا شوند

میشھ باعث چون..  وو  شکالتشکالت  ،،  قندقند  مانندمانند  شودشود  دوریدوری  مصنوعیمصنوعی  قندیقندی  موادمواد  ازاز 
 روی بر فشار و تحریک موجب و یافتھ افزایش طبیعی غیر صورت بھ منی )موادقندی(فرکتوز

. شود پروستات
 بھ ھنگام خواب شکم پر نخوابید بھ ھنگام خواب شکم پر نخوابید..

شود خودداری كننده، تحریك تصاویر و ھا فیلم مناظر، بھ كردن نگاه از.
 ھیچ وقت اجازه ندھید تنھا شوید وقتی پدر و مادر یا خواھر و برادر بیرون می روند سعی کنید

.شما ھم اماده شوید و با انھا بروید و یا کنار دوستان یا قدم زنی بروید
 ھیچ وقت با مثانھ پر اوقات خود را نگذرانید ھنگام شب حتما دستشویی بروید و مثانھ ھیچ وقت با مثانھ پر اوقات خود را نگذرانید ھنگام شب حتما دستشویی بروید و مثانھ

..و شکم خود را خالی کنید و بخوابیدو شکم خود را خالی کنید و بخوابید
نیمھ یا لخت عکس تاری او پشتش کھ مطمئنید و شود می دیده تار صورت بھ اجتماعی ھای شبکھ در عکسی وقتی 

.کنید تمرین و نکنید باز رو عکس و کنید اراده دارد قرار لختی
کنیدکنید  ورزشورزش  خانھخانھ  دردر  موسیقیموسیقی  بابا    ..  کنیدکنید  کمکم  رارا  خودخود  ھیجاناتھیجانات  تاتا  کنیدکنید  گوشگوش  حتماحتما  موسیقیموسیقی  ..

زیاد بھ شکم خود اھمیت ندید مخصوصا غذاھای پرچربزیاد بھ شکم خود اھمیت ندید مخصوصا غذاھای پرچرب......
اول از را راه مطمئنا بگویید خود بھ... کنید فکر کار این بھ خواستید وقت ھر کنید اراده باید 

.کنم آغاز باید دوباره
تحریک ھیچگونھ بدون )قندی مواد : فروکتوز ( رنگی سفید غلیظ مایع روز ١۵ الی ١٠ مثال ترک از مدتی از بعد 

....باشید صبور. اید شده موفق شما نیست نگرانی ھیچ جای کھ میشھ خارج ادرار با ھمراه

دردر  ھمچنانھمچنان  ھیجاناتھیجانات  ایناین  کردنکردن  فروکشفروکش  ازاز  بعدبعد  وو  میبرهمیبره  باالباال  رورو  شماشما  ذھنیذھنی  ھیجاناتھیجانات  چونچون  ::  نشویدنشوید  خشمگینخشمگین  وو  عصبانیعصبانی  
..باشیدباشید  صبورصبور  وو  آرامآرام....بزنیدبزنید  دستدست  ارضاییارضایی  خودخود  بھبھ  دوبارهدوباره  راهراه  ایناین  ازاز  استاست  ممکنممکن  موقعموقع  بعضیبعضی  شماشما  وو  ھستھست  شماشما  وجودوجود

رارا  شماشما  عاطفیعاطفی  ھیجاناتھیجانات  بتواندبتواند  کھکھ  باشدباشد  موثرموثر  خیلیخیلی  تواندتواند  میمی  زندگیزندگی  دردر  واقعیواقعی  عشقعشق  یکیک  
  انشالھانشالھ  ....  گیریدگیرید  میمی  جوابجواب  درصددرصد  ١٠٠١٠٠  باالباال  شدهشده  ذکرذکر  ھایھای  روشروش  بابا  چندچند  ھرھر  ..  کندکند  کمکم  وو  کنترلکنترل

اجازه و بماند خودتان پیش دعاھایتان کھ بخواھید خداوند از و . کند تان کمک بخواھید خدا از ھمیشھ 
 نمی را ھایم حرف کھ بگویید خداوند بھ . بشنود منفی ھای انرژی دیگر و شیطان را شما ھای حرف ندھید

. شود مسلط طریق ھمان از من بر و بشنود صفت شیطان موجوادت دیگر و شیطان خواھم


