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ЗАПОЗНАВАЊЕ 
 
Тој сака секс. Таа сака романтики. Некогаш ни се чини 

како нашите партнери да се од различни планети, тој од 
Марс, а таа од Венера. Во спалната соба, очигледно е дека 
мажите и жените се различни, но можe и да не воочиме 
колку во суштина сме различни. Само преку меѓусебно 
разбирање и прифаќање на очигледните и помалку очи-
гледните разлики, можеме да ја постигнеме посакуваната 
интимност и неверојатниот секс. 
 
Зошто сексот е толку важен 

 
Сите сме свесни дека на некој начин на мажите им е 

поважен сексот, додека на жените романтиката, иако најче-
сто не разбираме зошто е тоа така. Со недоволно продлабо-
чено разбирање на оваа основна разлика, жените главно го 
потценуваат значењето на сексот за мажите и многупати ги 
сметаат за површни, кои ги интересира само една работа.  
Предрасудите кај една жена почнуваат да попуштаат во 

моментот кога таа ќе ги открие вистинските причини кои 
прават мажите да изгледаат заинтересирани само за секс. 
Со продлабочено разбирање на нашите сексуални разлики 
заосновани на историскиот развој и социјалните услови, 
таа ќе почне да разбира зошто, за толку многу мажи, 
сексуалното возбудување е тоа кое ќе им помогне да 
допрат и да ги остварат своите љубовни емоции. 

 

За многу мажи, сексуалното возбудување е решение 
кое им помага да се поврзат и да ги остварат своите 
љубовни чувства. 
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Преку секс мажот станува поотворен, а со тоа си 
овозможува да ги искуси своите љубовни емоции и жедта 
за љубов. Иронично е тоа што сексот е тој што му ги буди 
потребите за љубов, додека пак кај жената, чувството да 
биде сакана ѝ ја поттикнува желбата за секс. 

 

Сексот му овозможува на мажот да ја почувствува 
потребата за љубов, додека возвратената љубов ја 
поттикнува желбата за секс кај жената. 

 
Мажот честопати грешно ја толкува потребата на жена-

та за романтика и наместо тоа помислува дека таа одбива 
секс. Кога тој сака секс, а таа е во момент на двоумење, 
лесно доаѓа до недоразбирање и тој се чувствува одбиен. 
Не разбира инстинктивно дека жената треба да се почув-
ствува сакано и романтично пред да ја почувствува жедта 
за секс. 
Како што на жената ѝ е важен добриот однос со 

партнерот за да биде сакана и да сака, така на мажот му е 
важен сексот. Секако дека постојат и други начини мажот 
да се почувствува сакан, но најмоќниот начин љубовта на 
жената да допре до неговата душа и да го отвори неговото 
срце е преку одличниот секс. 

 
Што го прави сексот неверојатен 

 
Теоретски гледано, за да биде сексот феноменален, 

треба да има љубов и заемно разбирање во врската. Ова е 
првиот чекор. Ако комуникацијата функционира, тогаш 
може да ги примените сите љубовни вештини. 

 Ако комуникацијата во врската е добра, читањето и 
применувањето на идеите од оваа книга драстично ќе ја 
зголемат страста и квалитетот на сексот. Кога сексот ќе 
стане подобар и самата врска ќе се подобри. Со подобар 
секс, мажот почнува да чувствува повеќе љубов, а со тоа и 
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жената почнува да ја добива потребната љубов. Автомат-
ски, комуникацијата и интимноста се зголемуваат.  

 

Со самото подобрување на сексот, автоматски  
 се подобрува и врската. 

  
Кога една двојка се соочува со проблеми во врската, 

некогаш наместо да се концентрираат на проблемите, 
подобро ќе биде да тргнат по пократкиот пат и да создат 
атмосфера за неверојатен секс со што ќе ги намалат 
проблемите и ќе ги направат полесни за решавање. За 
најефикасно средување на проблемите во врската и обезбе-
дување на долготрајна интимност и подобра комуникација, 
Ви препорачувам да ги прочитате останатите мои книги: 
Тоа што мајка ти не можеше да ти го каже, а татко ти 
не го знаеше и Мажите се од Марс, а Жените од Венера. 
Но некогаш најдобриот начин да се започне врска е 
претходно да се научат љубовните вештини за да произлезе 
неверојатен секс. 

 Добриот секс е најмоќниот начин да се допре до срцето 
на мажот, да му помогне да ја почувствува таа љубов и да ѝ 
ја изрази на жената. Добриот секс го омекнува срцето на 
жената, ѝ помага да се опушти и да ја прими поддршката на 
партнерот за другите работи во врската. Смекнувањето на 
нејзините чувства драстично ја подобруваат нејзината 
способност да искомуницира на начин кој нема да биде 
навредлив за нејзиниот партнер. Добрата комуникација е 
основна за сексот да остане страстен. 
 

Добриот секс е најмоќниот начин да се допре до  
 срцето на мажот, да му се помогне да ја осознае 
 љубовта и да ја изрази на некоја жена 
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Зошто уште една книга за сексот 
 
Додека други корисни книги говорат за техниките на 

сексот, оваа книга говори за техниките кои ќе овозможат 
да имате секс. Преку новите пристапи за комуницирање, ќе 
научите како да иницирате секс на начини кои ќе обезбедат 
задоволување на заемните потреби. Покрај тоа, ќе ги 
истражуваме психолошките разлики меѓу мажите и 
жените со што ќе ви помогнеме да разберете што најмногу 
му одговара на вашиот партнер. 
Повеќето книги се фокусираат на физичките потреби 

кај мажите и жените, но ретки се тие што говорат и за 
нивните уникатни психолошки потреби. Оваа книга им 
нуди пат на мажите и жените како до физичкото, така и до 
емоционалното сексуално исполнување. Не се само мажите 
благодарни кога жените се здобиваат со оваа информација, 
но и жените доживуваат повеќе среќни моменти, како 
внатре, така и надвор од спалната. Добивам толку многу 
писма од двојки кои после посетата на моите семинари 
велат дека сега уживаат во најдобриот секс што воопшто 
некогаш го имале. Некои од овие двојки се во брак само 
неколку години, но некои се заедно повеќе од триесет 
години. 

 
 Современи љубовни вештини 

 
Денес жените очекуваат од сексот многу повеќе откол-

ку порано. Порано беше главно начин на кој жената го 
задоволувала својот маж. За многу мајки, сексот бил неш-
то што го правела поради него, но не и за свое задоволство. 
Но денес, кога контацептивните средства се посигурни и 
подостапни и општеството е посовесно за женските 
сексуални потреби и желби, тие имаат поголема слобода да 
ја истражуваат и да задоволуваат својата сензуална страна. 
За многу жени, зголемената заинтересираност за секс на 
некој начин ја одразува потребата да дојдат до внатрешна 
хармонија преку поврзување со својата женственост. 
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Откако речиси цел ден ќе ѝ помине во духот на машко 
работење, и таа сака „женичката“ да ја пречека со љубов 
кога ќе се врати дома. И таа сака да ги ужива задовол-
ствата што ги нуди сексот. Добриот секс ја исполнува како 
што го исполнува и мажот. За да излезе на крај со стресот 
здобиен на работното место, не само нему му е потребна 
нејзината подршка, туку и таа ја сака неговата. Само со 
внесување на нови вештини во врската, мажите и жените 
можат заеднички да го разрешат овој проблем. 
Напредните љубовни вештини се потребни ако мажот 

сака да ѝ го овозможи сексуалното исполнување што таа 
го бара. Повеќето традиционални љубовни вештини што 
мажите и жените со години ги практикувале се веќе 
застарени. Не е доволно само мажот да си го истера своето. 
Таа сака повеќе. И таа сака оргазам. Тој мора да научи да ја 
задоволува.  
Како што жените сакаат повеќе, така сакаат и мажите. 

Мажите не сакаат да ја запостават страста во врската. Сè 
почесто и почесто се случува маж и жена да се разведат, 
отколку да останат во брак без страст. Ниту еден секс нема 
да ја истрпи старата шема мажот да има дискретни излети 
и да ги задоволува своите сексуални страсти, додека 
жената за доброто на бракот да ги жртвува своите страсти. 
Сидата и другите полово преносливи болести ги прават 
многу поопасни вонбрачните афери за разлика од порано. 
Модерниот маж сака неговата партнерка да го почитува 
сексот на начин кој ќе направи тој страстно да биде 
приврзан за неа и нивната врска. За да го достигнат ова, 
современите љубовни техники им се потребни и на мажите 
и на жените. 

 Во првите дванаесет поглавја од Марс и Венера во 
спалната соба, ќе проучиме како да стигнете до добар секс 
во кревет, а потоа, во поглавје тринаесет, ќе го разгледаме 
значењето на романсата надвор од спалната со цел да се 
сочува страста. 
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Зошто двојките престануваат да имаат секс 
 
Многу често се случува, после неколку години брак, 

некој од партнерите да изгуби желба за секс. Иако на 
партнерот му изгледа како тој или таа едноставно да изгу-
биле желба за секс, главната причина за незаинтереси-
раноста е всушност немањето на некои услови кои се 
потребни за секс. Во Марс и Венера во спалната соба, ќе 
ве запознаеме со сите овие услови многу подетално. 
Многупати мажите и жените не знаат точно кои се нивните 
потреби, ниту пак како да си ги задоволат. Побрзо ќе го 
загубат интересот, отколку да се нервираат цело време. 
Зачудувачки е тоа што на моите семинари, за време на 

паузите, најчесто жените се тие што ми приоѓаат и 
коментираат дека нивните мажи веќе не се заинтересирани 
за секс. Несомнено, не е невообичаено мажите да сакаат 
повеќе секс отколку нивните партнерки, но без разлика кој 
од партнерите ќе изгуби интерес, страста може да се 
разгори со помош на современите љубовни вештини. 
 
Како да ја споделите книгата со партнерот 

 
Оваа книга е забавна и не премногу формална. Намерно 

направив неколку поглавја пократки, на моменти да 
паузирате со читање и да уживате во применувањето на 
овие нови љубовни вештини.  
Ако жена му предложи на мажот да ја прочита книгата, 

важно е да не му остави впечаток дека нему му е потребна 
едукација или пак дека сака го подобрат сексуалниот 
живот. Може да звучи премногу нападно и да му остави 
впечаток дека тој не е доволно добар или пак дека му треба 
подобрување. Многу лесно може да се навреди од ваквиот 
пристап. 

 Наместо тоа, подобро да рече, „Ајде да ја прочитаме 
книгава за секс. Навистина е забавна“ или пак „Книгава 
има многу секси содржина. Ајде да се менуваме додека ја 
читаме заедно“. Тој многу попозитвно ќе изреагира ако 
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види дека таа сака да испроба нешто ново со него. Кога 
маж ќе ѝ препорача на жена да ја прочита книгава, треба да 
се користи со истиот пристап, но и да внимава да не 
претера. Ако таа одбива, тогаш тој може сам да ја прочита 
и да почне да ги користи набројаните техники. Ако тој 
успешно се користи со овие техники, тогаш таа ќе има 
многу поголема волја да ја прочита книгата. 
Значи, во секој случај, ако кој било од партнерите 

одбива да ја прочита, учтиво кажете „добро“ и прочитајте 
ја сами. На крајот од краиштата, мажот ќе се заинтересира 
за тоа што го чита жената ако почувствува дека таа тоа го 
прави прави за сексот да биде подобар. А истото ќе го 
направи и жената кога мажот ќе почне да ги применува 
новите вештини. 

 Ако вашиот партнер не изгледа заинтересиран, само 
оставете ја книгата некаде во спалната или во бањата, и 
самата љубопитност ќе ја/го мотивира, без притоа да 
мрднете со прст. 

 Читањето на книгава на глас заедно со вашиот партне-
рот ќе ви помогне многу полесно да ги изразите чувствата 
за сексот. Со испуштање на мал звук на задоволство и 
уживање додека читате некој пасус, на вашиот партнер ќе 
му пренесете важна порака. На позитивен начин може да ги 
искажете оние идеи кои во минатото сте ги одбегнувале од 
страв да не звучат премногу како критика или како контро-
лирање. Полесно е да прифатите нешто што е отпечатено.  
Може да пробате и на друг начин, така што секој 

посебно да ја прочита книгата и потоа да ја примени. Во 
суштина, корисно ќе биде да ја подобрите комуникацијата 
со читање на глас или во најмала рака со читање на 
омилените делови. 
Честопати се случува жената да се колеба да го опише 

тоа што го сака во сексот зашто не сака нејзиниот партнер 
автоматски да ги следи нејзините инструкции. Со читање 
на книги за вештините во сексот, мажите и жените 
дознаваат за нови методи со кои може да експеримен-
тираат. Овие новости можат да им помогнат на двојките да 
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искусат поинаква страст. Целта на оваа книга не е само да 
подучува, туку и да инспирира. 
Мажите понекогаш знаат да ми споменат дека веќе го 

знаат тоа што го зборувам за сексот, но дека им е мило 
кога ќе бидат потсетени на позитивен начин. 
Кога зборувате за секс или пак кога ќе прочитате во 

некоја книга, веднаш ве обзема нова страст. 
Откако ќе проба некој од овие пристапи, препорачувам 

двојката одвреме навреме да разговара за посебните 
интереси. Некои од овие вештини може да ви се допаднат 
вам, но не и на вашиот партнер. Во некои случаи, со текот 
на времето вашиот партнер може да се промени и да сака 
некои одредени работи, а некои не. 
Важно е да не бараш нешто што е непријатно за твојот 

партнер и да не правиш нешто што тој или таа не го сакаат. 
Сексот е скапоцен дар што може да си го подарат двајца 
што се сакаат. Добро е да си ја чувате оваа информација, 
па да си ја користите кога сакате, како да сте ја собрале од 
шведска маса. Тоа што на некои луѓе им се допаѓа, на други 
не. Никогаш не би сакале да го убедувате партнерот да 
проба компири ако не сака, ниту пак да му судите ако тој 
сака, а вие не сакате. 
За да се развиваат сексот и страста со текот на времето, 

важно е да не се почувствуваме осудувани и критикувани 
поради нашите желби и копнежи. Секогаш треба да му 
приоѓаме на сексот со неосудувачки став. 
Ви ја нудам книгава како потсетник на тоа што веќе е 

вродено во вас. Јас лично излеков огромна корист од сами-
те идеи што ги презентирам, како и илјада други луѓе кои 
сум ги советувал или пак оние што ги посетувале моите 
семинари. Се надевам дека ќе уживате во оваа книга и во 
нејзината суштина во остатокот од вашите денови и ноќи. 
Добриот секс е божји дар за оние кои се оддадени на 

создавањето на врска која е исполнета со љубов и 
поддршка. Добриот секс е награда која вие ја заслужувате. 

  
 Џон ГрејАприл 29, 1994 
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Забелешки 
 
Оваа книга е за двојки кои се во посветена, моногамна 

врска. Ако не сте во посветена, моногамна врска, или ако 
не сте стопроцентно сигурни дека вашиот партнер е ХИВ 
негативен, тогаш за ваша лична безбедност и самопочит, 
практикувајте безбеден секс. Во многу книги има објаснето 
како да се заштитите без нарушање на спонтаноста и 
задоволството, затоа Ве молам да научите како да се 
заштитите себеси од сидата и од другите полово преносли-
ви болести. Особено е важно за жените да преземат мерки. 
Во хетеросексуалните врски, жените се во поголем ризик 
од мажите во изложување на СИДА вирусот, зашто во 
текот на односот, ако вирусот се наоѓа во спермата може 
лесно да навлезе во нејзиниот крвоток преку ситните капки 
внатре во вагина, капки кои често се појавуваат за време на 
односот. Некои жени не настојуваат мажот секојпат да 
користи кондом како заштита. Жените треба да запомнат 
дека нивните животи и нивното здравје се исклучително 
важни и дека не треба себеси да се доведат до ризик само 
зашто тој не сакал да му се намали осетливоста со 
носењето кондом. Многу марки на кондоми и лубриканти 
го ограничуваат губењето на осетливоста, а има и многу 
задоволувачки причини да се вметнат кондомите во сексот. 
На пример, кога машката осетливост се намалува со 
носењето кондом, полесно ќе може да ја контролира 
предвремената ејакулација и со самата задршка, како што е 
објаснато во поглавје 9, може да доживее посилен оргазам. 

 Мажите треба да запомнат дека крајно тешко е една 
жена да се опушти, да му верува на партнерот и вистински 
да ужива во сексот ако постојано се грижи дали ќе се 
зарази со ХИВ или други сексуално преносливи болести 
или пак ако затрудни. Во момент на силна возбуда, лесно е 
за мажот да заборави на последиците од незаштитен секс, 
но ако преземе одговорност и не заборави секојпат да ја 
заштити, таа ќе го почитува многу повеќе и ќе биде 
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поотворена и поинтимна во сексот, зашто така се 
чувствува безбедно. 
Ако во последните 6 месеци сте биле во посветена 

моногамна врска, можете да направите тест за ХИВ(често 
вирусот не се прикажува во крвта до 6 месеци од 
изложувањето). Одете кај вашиот лекар или во амбуланта 
да ве тестираат со партнерот. 


