
Seksueel gevoel is anders bij mannen dan bij vrouwen,

Dit hier is, maar een klein stukje informatie,
Van de vele info die over dit onderwerp, bestaat.

Bij vrouwen is de seksuele daad, het bedrijven ervan, meestal een andere ervaring dan bij de man. Het hoort bij 
relatie en huwelijk en kan zelfs iets prachtigs zijn als beide partijen elkaar begrijpen op dat vlak en er ook kunnen 
over praten.Het is een spontane gebeurtenis die dient om van te genieten en je liefde te tonen aan je partner. Als 
er op de één of andere manier problemen lijken bij te komen moet men toch hulp zoeken . Want er stranden ook 
op dit vlak vele huwelijken en relaties.

Bij het prille begin van een huwelijk zijn er meestal nog geen problemen, men is verliefd en alles gaat goed. Het 
kan goed blijven gaan en dat is ook de bedoeling, maar na een langere tijd gebeurt het al eens dat één van de 
twee partners niet, meer echt tevreden is. Dit wordt, niet steeds uitgepraat, maar men merkt al snel dat het niet 
meer is dan voorheen. Bij de start is men meestal minder veeleisend op dat vlak, pas na een tijd beseft men dat 
het eentonig begint te worden of irriterend. Indien je iets niet graag hebt en je vertelt het je partner niet, dan kan 
hij/zij ook niet weten dat je het niet leuk vind. Een partner is maar een mens en kan niet altijd uit zichzelf weten wat 
jij wel of niet leuk vind op dat vlak. Daarom dient erover gepraat te worden.

Weet dat een man na een ruzie best goede seks kan hebben en zo de ruzie eigenlijk oplost, wat bij de vrouw 
meestal niet echt lukt, ze gaat geestelijker om met seks dan de man. Is een vrouw niet echt gelukkig in de relatie, 
zijn er teveel problemen op gang, dan laat ze het al sneller afweten en heeft ze minder zin in seks. Er zijn 
uitzonderingen, maar meestal moet een relatie zonder problemen zijn om als vrouw echt te kunnen genieten. 

Hou er de spanning wat in en overleg echt goed, je relatie is belangrijk ook op seksueel vlak. Wacht niet tot één 
van de twee zover is dat de interesse in de andere volledig is verdwenen. Doe er tijdig wat aan! Bracht je in het 



begin van je huwelijk al eens een cadeautje mee of bloemetje, dan zou je dat moeten volhouden je hele huwelijk 
lang! Je houd immers van elkaar en niet alleen het eerste jaar, het is de bedoeling van bij elkaar te blijven als men 
huwt, dus blijf elkaar verassen en verwennen, jullie beiden hebben er nood aan. Het blijft belangrijk al ben je 
ondertussen al jaren gehuwd, verleid elkaar op dezelfde manier als in het begin, blijf dit doen zelfs op oudere 
leeftijd en je blijft elkaar gelukkig maken.

Opnieuw je vaste partner verleiden daar is totaal niets mis mee en dient eigenlijk steeds opnieuw te gebeuren om 
van elkaar te blijven houden. Zo ben je toch bij elkaar geraakt, het hoeft zeker niet te stoppen als je huwt, 
integendeel! Seks is een gratis geschenk van genot dus het dient met respect behandeld te worden, praat erover 
zoveel je kan met elkaar en respecteer wat je partner niet graag heeft of juist wel graag heeft. Bega niet de fout die 
sommigen maken en denk niet dat iedereen dezelfde gevoelens heeft, elke mens is uniek en anders, ook elke 
man en ook elke vrouw kan anders reageren . 

Probeer elkaar beter te begrijpen. En blijf zoeken naar wat je partner graag heeft. Zo kan er in een huwelijk een 
lang zelfs eeuwigdurend gelukkig seksleven zijn. Het hoort er gewoon bij en in deze tijd zijn er hulpmiddelen en 
programma's genoeg om informatie in te vinden en het niet de saaie kant te laten opgaan. Werk eraan samen en 
geniet ervan samen. 

Het huwelijk stap je samen in en het is de bedoeling dat je ook op dat vlak met elkaar gelukkig wordt 
en blijft.En vergeet er zeker niet samen over te praten,want dat is mee de oorzaak van alle dwalingen 
op seksueel vlak.

Wees eerlijk over je wensen en je gevoelens.Daar kom je echt verder mee dan je denkt.

Goede raad: Geniet alle dagen van het leven.


