Não basta amar, é preciso cuidar e procurar saber
Aqui no site temos encontrado dicas importantíssimas a respeito de como cuidar de nossos
animais, contudo, hoje pretendo trazer um relato pessoal e uma dica para todos os donos e
apaixonados por seus amiguinhos. Infelizmente a falta de informação pode condenar uma
vida, isso foi algo que aprendi da pior maneira possível, mas, em homenagem ao meu gato,
escrevo este post.
Todos nós sabemos que os gatos são graciosos, limpos e extremamente independentes, alguns
não podem ver uma porta aberta que já saem pela vizinhança a procura de alguma gata nova
no pedaço, muitos acabam nos tirando o sono em seus namoros e suas disputas por fêmeas. E
os gatos não estão nem aí para a preocupação de seus donos, às vezes passam dias, chegando
a semanas fora de casa.
Quando estamos pensando em espalhar cartazes pela vizinhança, eis que o garanhão aparece
em casa com as marcas de suas aventuras. Brigamos durante algum tempo e logo depois, está
tudo as mil maravilhas, pelo menos até o próximo cio de alguma gata não castrada, e lá vamos
nós de novo... E isso vai acontecendo até o momento que algum vizinho ameaça envenenar
nosso bichano por causa da bagunça e, infelizmente tais ameaças se tornam realmente reais.
Então levamos o bichinho no veterinário e cortamos o mal pela raíz, castramos e acabamos
com seu fogo. As primeiras semanas são sempre complicadas e repletas de cuidados, mas, vale
a pena (ao menos para nós que não fomos castrados), ele aos poucos vai se tornando mais
caseiro e seus passeios se tornam mais breves e raros. Mas, esse é o ponto que queria chegar,
existe algo que precisamos tomar muito cuidado ao castrarmos nosso bichano.
Não podemos continuar alimentando com a mesma ração de sempre, meu gato infelizmente
morreu por causa de um entupimento na uretra devido à pedra formada por sua alimentação,
pior que fiquei sabendo quando não tinha mais jeito que era necessário uma ração especial. E
quando digo especial não falo daquelas super caras, mas sim, daquelas são um pouco
melhores do que as mais baratas.
Por isso, ao castrar seu animal de estimação, pergunte ao seu veterinário qual a ração mais
indicada para gatos castrados, com certeza ele passará alguma que não forme pedras que
entupam a uretra de seu bichinho. Sei que para algumas pessoas alguns reais fazem diferença,
mas temos que pensar no que é mais importante: em nosso bolso ou na saúde de um bichinho
que trás alegria para casa.
Hoje tudo que guardo no peito é saudade e, certa raiva de mim mesmo, se ao menos tivesse
me informado a respeito, provavelmente ele teria vivido alguns anos a mais e continuaria
trazendo felicidade para a família, em vez dessa saudade que ainda sinto, por um gato que,
sem exageros, parecia compreender cada palavra que lhe dizia. Sei que o post não traz dicas a
respeito de rações, mas traz o aviso para que seja perguntado ao veterinário, com certeza ele
passará uma boa ração que cabe no seu bolso.

Vencendo a obesidade infantil
Tempos modernos, jogos eletrônicos, tv a cabo e uma infinidade de atividades que
podem ser realizadas sem sairmos de nossas residências. Isso sem mencionar a quantidade de
alimentos e refeições rápidas que podemos utilizar para nossa alimentação sem perdermos
muito tempo no preparo. Hoje em dia, parece que ninguém quer perder um segundo sequer
de suas vidas, inclusive as crianças.
Infelizmente, essa modernidade traz alguns problemas para a saúde que só prestamos
atenção quando é tarde demais para fazermos algo para mudar, por exemplo, a obesidade
infantil é um grande mal que assola muitas famílias, além de mexer com a autoestima da
criança, acaba se tornando alvo de brincadeiras que as tornam ainda mais fechadas e mais
depressivas.
Isso mesmo, a criança pode se tornar depressiva, pode evitar de sair de casa e para
esquecer os problemas, se esconder atrás de algum pacote de bolacha ou atrás de um jogo de
videogame que só precisa ficar sentado no sofá mexendo os dedos. Para muitos pais,
infelizmente, ver o filho o tempo inteiro em casa é um alivio, já que vivemos em uma realidade
não muito segura, entretanto, existe outras problemáticas.
As crianças de hoje em dia esqueceram das brincadeiras sadias, de correr, de pegar, de
esconder, esqueceram dos brinquedos que as ajudam de uma maneira a se fortificarem e se
desenvolverem fisicamente. Não podemos esquecer que, brincar também é um tipo de
exercício, uma forma das crianças consumirem toda energia que devoram, caso contrário, toda
aquela energia começará a se acumular causando obesidade e outros problemas.
Infelizmente, em determinado ponto de obesidade, uma dieta ou mudar da noite para
o dia os costumes da criança só trarão novas situações de estresse e irritabilidade, sem
mencionar que os pais acabarão criando uma barreira em torno do problema do filho que,
psicologicamente falando, o filho perceberá que os pais concordam com os amigos que o
chacoteiam com piadas sobre seu tamanho.
É um assunto delicado e para contornar esse problema, nada melhor do que ir com
calma, não mude apenas a alimentação de seu filho, mas também leve-o para fazer exercícios
de maneira disfarçada, é simples, alguns brinquedos possuem essa capacidade, de coloca-lo
em movimento, desligue um pouco a tv a cabo, o videogame e passem algumas horas em
playgrounds, com certeza alguns brinquedos ajudam a exercitar.
Uma gangorra, por exemplo, ajuda na articulação das pernas; o macaquinho que ajuda
os movimentos dos braços e destreza de movimentos e por ai vai. Caso tenha interesse de
conhecer mais brinquedos que possam ajudar ao seu filho a perder peso, basta uma pesquisa
rápida ou entrar em contato com uma empresa especializada, com certeza eles poderão ajudalo de uma maneira gratificante a encontrar o melhor brinquedo para seu filho.
Mas, vale lembrar que, é necessário um acompanhamento médico e até mesmo
psicológico caso houver necessidade, é importante que as crianças brinquem e se alimentem
de maneira correta, uma dieta pode não ser o suficiente quando a criança possui uma
quantidade de guloseimas ao alcance das mãos. Exercícios são importantes, brinquedos que
possam ajudar são grandes aliados, no entanto, é preciso ter uma ajuda dos pais que precisam
acompanhar e incentivar o filho, com amor e paciência, pois, dependendo da situação do filho,
no início ele vai recusar, mas insista, com o tempo, ele aceitará e você verá os resultados dos
brinquedos aumentarem 100% a autoestima.

Seu escritório em sua mala de viagem? Sim é possível, veja aqui.
Viagens à negócios são bem frequentes hoje em dia, ainda mais na atual era cibernética
que vivemos. Você já parou para pensar que a internet não só reduziu o tamanho do mundo
como também facilitou a localização sobre ele? Nunca foi tão fácil chegar em determinado
lugar... Antigamente essa facilidade era alcançada pelos motoristas que possuíam GPS, o que
para alguns estava fora do alcance, mas hoje, com os famosos APPS tudo ficou mais fácil.
Para isso temos o Waze, aplicativo de navegação que necessita apenas de conexão com
a internet para funcionar (e sinal também é claro). E ele não se limita em apenas te mostrar o
caminho, mas ele calcula o mais rápido, avisa possíveis problemas no percurso e ainda, de
brinde, alerta sobre os radares cada vez mais espalhados por aí. Esse é apenas um dos acessórios
atuais, necessários e indispensáveis em suas viagens. Um smartphone hoje em dia tem mil e
uma utilidade.
Isso sem mencionar outros dispositivos importantes para dar continuidade em seu
trabalho, como por exemplo, um notebook, sejamos francos, apesar dos celulares de última
geração serem praticamente um microcomputador de mão, nem todos os usuários tem
paciência e confiança de ficar digitando ou guardando informações longas e importantes em
seus dispositivos móveis.
Por isso, o notebook é um item essencial em sua viagem, além de ser mais cômodo, o
notebook conta com diversas formas de armazenamento mais seguras, isso para quem precisa
se garantir de todas as maneiras a respeito da segurança de seus dados, por exemplo, hoje em
dia existem HDs portáteis de diversas densidades, pendrives e até mesmo o próprio HD do
computador. Mas, digamos que, de repente você quer evitar carregar todo seu aparato
tecnológico. Isso é possível?
Claro que é. Você sabia que hoje em dia existem outras formas de armazenamento que
podem ser acessadas de onde você estiver? A tecnologia não para de avançar e um de suas
novas fronteiras é o armazenamento em nuvem, ou seja, uma maneira de salvar seus arquivos
em um servidor hospedado na internet. Desta maneira, seus arquivos sempre estarão
protegidos e prontos para serem acessados de onde estiver.
Desta maneira você não corre o risco de esquecer determinado dispositivo de
armazenamento, algo comum quando saímos apressados. Mas, isso não dispensa a utilização
de um HD que pode ser utilizado como backup de segurança de seus arquivos. Devido a
modernidade de nosso hoje, nada melhor do que usufruir de todas as possibilidades para nos
facilitar, por exemplo: escanear os documentos para serem apresentados em determinado lugar
e etc.
E falando em esquecer, existem algumas dicas super importantes que você não pode
esquecer e, agora recomendamos que faça uma pequena lista para certificar-se de nada
esquecer: carregadores tanto do notebook quanto do celular, dispositivos móveis e, para
garantir, salve também na nuvem, esse serviço também é conhecido como: onedrive (Microsoft),
google drive (google) ou algum particular oferecido pela própria empresa.
E antes de se hospedar em um hotel, certifique-se que disponibiliza rede wi-fi, afinal de
contas, sem uma conexão banda larga de internet o tráfego de informação não funcionará muito
bem. Por exemplo, se o seu destino for o Hotel Mirim, não precisa se preocupar com acesso à
internet pois o hotel disponibiliza aos seus clientes uma conexão comercial que facilitará o envio
e recebimento de seus documentos sem problema algum.

Hospedagem dedicada
O sucesso de uma grande empresa muitas vezes é o controle total que possui sobre tudo
que envolve sua marca, nada melhor do que ter a exclusividade de determinados assuntos, com
esta iniciativa é muito mais fácil conduzir o funcionamento de sua empresa e aplicar soluções
eficazes quando necessário.
Vamos fazer uma pequena comparação entre duas empresas: a primeira tem sede
própria e exclusividade de seu ponto, já a outra divide o terreno com uma outra empresa que
não tem nada a ver com seu ramo de atividade. Se por ventura a empresa número um precisar
fazer qualquer alteração em suas instalações caberá apenas a própria empresa, correto? E ainda
sem muitos problemas pois será um ponto em comum de todos os sócios ou do único.
Já para a empresa que divide seu terreno com outra, algumas mudanças poderão não
ser bem aceitas justamente por eventuais problemas com a outra empresa. Desta maneira, uma
delas estará limitada a um determinado ponto, sem poder se estruturar caso precise se
modificar para atender uma demanda maior de clientes.
Esses dois exemplos citados acima são apenas para mostrar a diferença entre duas
formas de hospedagem que temos atualmente: a dedicada e a compartilhada, essa última, nem
precisamos dizer que um único servidor é ocupado por diversos clientes que utilizam aquela
tecnologia para seus sites funcionem corretamente, no entanto, determinadas alterações não
são possíveis e, quaisquer problema com alguma outra empresa, pode causar problemas em sua
própria ferramenta de trabalho.
E, para alguns clientes, um dia fora do ar pode significar um grande prejuízo.
O que seria hospedagem dedicada
Como o próprio nome já diz, hospedagem dedicada, é uma forma de hospedagem que
traz exclusividade ao seu cliente, ou seja, seu conteúdo é instalado em apenas um servidor e
somente a empresa contratante desse serviço tem a possibilidade de alterar e gerenciar seu
conteúdo. Uma saída interessante para grandes empresas que precisam ter suas ferramentas
no ar sem riscos de, inesperadamente, saírem do ar por ação de terceiros.
Abaixo listamos algumas razões importantes e que merece atenção por parte de
qualquer empresa que precisa de segurança de seu conteúdo e da certeza de um site realmente
funcional que corresponda a necessidade do cliente.
1. Número excessivo de visitantes: Não podemos esquecer que estamos na era da
informática e os clientes atuais estão acostumados com a velocidade do
compartilhamento de informações. Por isso, um site hospedado em um servidor
compartilhado pode gerar lentidão devido a quantidade de pessoas conectadas
a ele em um mesmo momento. Já um site hospedado de maneira dedicada não
sofre com as demais tecnologias de outros sites que, possivelmente exijam mais
banda larga e etc. Isso sem mencionar as ferramentas inseridas e conteúdo com
planejamento e segurança de profissionais.
2. Clientes querem segurança: Em uma hospedagem dedicada fica mais fácil de
inserir ferramentas e protocolos de segurança que não entre em conflito com
outras ferramentas. Ou seja, em um servidor dedicado a empresa contratante
desse tipo de serviço não precisa se preocupar com as ferramentas utilizadas
pelos demais sites que compartilham o mesmo servidor, e, desta maneira, a
navegação pelo site será muito mais rápida e ao mesmo tempo segura. Um
ponto muito importante que precisamos levar em conta e não pensar em
economizar é na segurança de nossos produtos, afinal de contas, um cliente

bem atendido e seguro sempre volta para comprar outros produtos e ainda
indica outros usuários.
3. Do seu jeito: Lembra do exemplo no começo do texto da empresa sede própria?
É aqui que a utilizamos. Uma empresa que contrata um serviço de hospedagem
dedicada tem mais liberdade no espaço contrato e também na tecnologia
empregada. Ou seja, caso houver qualquer problema, a empresa estará
completamente livre para fazer as modificações necessárias. Em outras
palavras, a empresa que contrata uma hospedagem dedicada contrata serviços
que garantirão um bom funcionamento de seu conteúdo.
4. Velocidade: uma das razões para se contratar um servidor dedicado é a
velocidade e a resposta do usuário. Só para lembrar, não podemos esquecer que
essa onda digital tornou as pessoas mais apressadas no quesito de resposta,
uma prova disso é a modernização da conectividade, cada vez mais rápida e
mais necessária. E é exatamente por essa razão que clientes vão preferir sites
que respondam mais rapidamente ao seu comando. E, como dito, sites
hospedados em servidores dedicados não possuem influência de outros
conteúdos que possam usar mais da banda necessária ou da CPU do servidor.
Isso sem mencionar o monitoramento, os essenciais back-ups e etc.
5. Conhecimento profissional para suporte: Esse tipo de serviço ainda conta com
um determinado número de profissionais que poderão dar apoio a empresa
caso a necessidade. Isso não impede de ter o seu próprio time de profissionais,
no entanto, nada melhor do que profissionais que falem a mesma língua para
tornar as soluções mais rápidas e eficazes. Por exemplo, uma hospedagem
completamente gerenciável pode oferecer suporte técnico durante as vinte e
quatro horas do dia e todos os dias do ano. Agora, uma pequena observação,
caso contrate um servidor dedicado sem suporte, é possível, porém, será
necessário ter um profissional da área na empresa para manter o servidor em
funcionamento.
Agora que você conhece um pouco mais a respeito do que seria uma hospedagem
dedicada, cabe a sua empresa se decidir pelo que é melhor. Segurança ou preço.
Levando em consideração que os valores entre a compartilhada e dedicada são
diferentes, no entanto, para uma empresa de grande ou médio porte, nada melhor do
que um investimento que realmente lhe trará resultados, com profissionalismo e com
valores acessíveis e com a garantia de um bom funcionamento durante todos os dias,
noites e madrugadas.

É preciso estar de olhos bem abertos
Hoje em dia não é só você que busca maneiras de ganhar dinheiro sem sair de casa, apenas
navegando na internet. Por incrível que pareça este é um dos assuntos mais pesquisados na
rede e, muitas pessoas gastam horas e mais horas em busca de métodos milagrosos que
possam trazer uma renda extra e, se for uma dessas pessoas, para de procurar, ganhar
dinheiro na net é possível, mas também não é algo tão fácil.
Mesmo assim, muitas pessoas espalham métodos que prometem trazer um ganho
praticamente impossível. Tome cuidado com essas receitas impressionantes que prometem
mundos e fundos, não se esqueça da história do João e o pé de feijão, sei que no final ele
acaba encontrando o ganso dos ovos de ouro, mas nem todas as histórias do nosso mundo real
termina em um final feliz, afinal de contas, quem curte perceber no final que foi ludibriado?
Portanto, fique atento para aquelas pessoas que se aproveitam da inocência, não é tão difícil
distingui-las das pessoas de boa fé que não prometem grandes valores sem qualquer esforço,
pelo contrário, elas apenas preparam para um árduo trabalho que precisará desenvolver. Hoje
em dia, infelizmente precisamos ficar bem espertos para não cairmos no conto do vigário da
internet.
Alguns meses atrás algumas pirâmides foram descobertas e muitas pessoas acabaram
descobrindo que faziam parte de um sistema verdadeiramente enriquecedor, no entanto, não
para eles, mas sim para os criadores do sistema. Claro, essa fraude foi descoberta depois de
muitos e muitos internautas investirem tempo e dinheiro. Por isso, desconfiem e pesquisem,
se entrar em um negócio que diz que se trazer um amigo ganha mais ainda, cuidado.
Algumas pessoas de má fé que utilizam a internet para ganhar dinheiro enganando o povo,
não usa apenas esse sistema de pirâmide, alguns investem muito mais tempo do que esse tipo
de ladrão virtual, alguns desenvolvem vírus que roubam informações e repassam para seu
criador, é desta maneira que muitos cartões acabam clonados e etc.
Atualmente é possível ganhar dinheiro na rede de computadores, contudo, é preciso tomar
muito cuidado no sistema que utiliza para alcançar seus objetivos, infelizmente em todos os
lugares existem oportunistas que esperam o momento certo para se aproveitar de alguém que
está disposto a melhorar um pouco mais sua vida, portanto, se você está procurando maneiras
de ganhar dinheiro na internet, tome cuidado, realmente é possível, mas pesquise antes e
esteja com sua máquina protegida tanto de programas virais como os próprios hackers.

ACIDENTES DE TRABALHO: FEDERAÇÃO ALERTA OS TRABALHADORES DO
COMÉRCIO
No dia 27 de Julho é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
e por isso, em todo país, haverá diversas ações para chamar atenção de todos para a os
cuidados e riscos que todos os trabalhadores brasileiros se expõem todos os dias. Conforme
Luiz Carlos Motta, presidente da Federação dos Empregados do Comércio do Estado de
São Paulo (Fecomerciários), até mesmo a própria categoria precisa atentar para possíveis
danos ou acidentes.
Os acidentes mais comuns com os trabalhadores da área do comércio vão desde, as mais
corriqueiras, quedas, passando por cortes com objetos afiados, com transporte de carga,
com ruídos em altos decibéis que danificam a audição, manejo de substâncias perigosas,
entre outras.

E, como responsável em manter o comércio informado e protegido, a Fecomerciários, lança
uma campanha conhecida por: Acidentes não acontecem com quem se previne. E tem como
finalidade informar e conscientizar as empresas dos possíveis riscos que seus funcionários
podem correr durante seu expediente. Com esta atitude, a organização estima reduzir o
número de acidentes de trabalho.
A campanha partiu para o campo online e pode ser conferida no site da organização, para
os pontos físicos, os sindicatos também participaram fornecendo banners e materiais
informativos com todas as necessidades para manter a integridade e saúde do funcionário.
Para encerrar a campanha, o presidente da Fecomerciários, gravará um vídeo acerca do
assunto e disponibilizará em todos os canais da instituição, justamente para marcar o dia 27
de Julho como um dia especial para atenção com a saúde do funcionário. A instituição ainda
conta com um setor dedicado completamente aos cuidados que devem ser atentados para
evitar acidentes.
E para as empresas que já querem estar devidamente enquadradas em um conceito onde
se destaca os cuidados com a mão-de-obra. Existem empresas que fornecem materiais de
proteção, desde equipamentos como: luvas, óculos, capacetes e etc., como também,
tapetes isolantes, antiderrapantes, afinal de contas, o que adianta nos protegermos da
cabeça aos pés e escorregáramos em um chão escorregadio?
Infelizmente, muitos acidentes no trabalho foram registrados justamente por quedas, por
isso é de suma importância não investirmos apenas em produtos para a segurança do
funcionário em si, mas também, em tudo que estiver ao seu redor, e nada melhor do que
começar pelo chão, afinal de contas, caso esteja úmido ou escorregadio, uma queda pode
significar muitas coisas. Por isso, caso for um empresário que esteja lendo esse artigo, saiba
que é mais humano investir não apenas na segurança de seu funcionário como também,
condições de trabalho em uma instalação bem elaborada e protegida contra acidentes.

A NECESSIDADE DO FALAR
Antes de mais nada, gostaria de agradecer por sua visita, tenho visto com muito orgulho os
números de visitantes aumentando visivelmente a cada dia e, acreditem, festejei ao chegar
aos vinte mil. Isso é resultado de um trabalho que, sinceramente, me dá um enorme prazer,
pois em cada postagem tento lançar ao universo um chamado para as almas que precisam
ouvir o que tenho a dizer e também, falar o que precisam dizer. Também estou aqui para
ouvir, ainda mais neste período que estamos entrando.
A cidade está mais brilhante, as luzes de natal trazem o brilho das estrelas para mais próximo
de nossa realidade, sem mencionar nos sentimentos de paz, amor e reconciliação que nos
inspira, mas, infelizmente, nem todas as pessoas captam essas energias boas, algumas estão
tão feridas que só conseguem sentir-se mal consigo próprias e acabam acreditando que o que
estão passando realmente merecem devido aos seus erros.
Acreditem, esse é o maior equivoco de nossas vidas. Errar é extremamente humano,
permanecer no erro demonstra que somos masoquistas e gostamos de sofrer, no entanto, é
muito mais fácil falar do que agir, tão fácil quanto alguém de fora lhe dizer o que precisa ser
dito do que alguém que está no centro dos acontecimentos como você. Um furacão não
percebe o quanto avança por terra, no entanto que o avista percebe o quanto se aproxima.
Isso foi apenas um exemplo para mostrar que, quem está do lado de fora pode avaliar melhor
a situação e, neste exemplo, sair correndo (rs).
Viver é uma dadiva tão maravilhosa quanto a nossa maneira de se comunicar. É através das
palavras que revelamos o que se passa em nosso coração e mente. Algo extremamente
necessário pois, todos nós estamos compartilhando o mesmo plano, cada um tem um papel
extremamente importante para realizar, papel este que pode fazer diferença na vida de outro
ser. No meu caso, dediquei uma grande parte de minha existência tentando entender a mente
humana e seus pesadelos.
Meus estudos continuam pois, ainda estou por aqui e a cada dia que vivemos, é uma lição
nova, também erro, mas encaro o erro como um ensaio mal sucedido para realizar
determinada tarefa. Observo, analiso, vejo onde pequei e tento novamente. A vida é feita de
tentativas, de derrotas e vitórias, afinal de contas, o que seria da vitória sem a derrota? Como
aprenderíamos valorizar a liberdade sem nunca ter sentido o peso de uma bola de aço em
nosso calcanhar? Viver é uma experiência continua, uma espécie de orquestra onde cada um
de nós tem seu encanto, sua importância.
E esse é um dos papéis importantes para o psicólogo, saber onde aquele individuo precisa
estar, que nota é capaz de alcançar, quais as razões capazes para lhe fazer sorrir e
compreender que a vida é feita de tentativas, de falhas, de dor e também, de sorrisos e
momentos que valem a pena recordar e que somos responsáveis para atrair outras ainda
melhores. O ser humano está constantemente em estado de transformação e foi exatamente
por isso que escolhi esta profissão, ouvir é um dos meus prazeres, mostrar meu ponto de vista,
localizar as manchas que sujam a alma e tentar limpá-las, fazer crer que as mágoas devem ser
esquecidas e encaradas como cicatrizes de guerras superadas.
Enfim, nos dias que vivemos, muitas pessoas acham loucas as pessoas que frequentam
consultórios psicológicos, mas, acreditem, elas não são loucas, para ser franco, acho que são
mais centradas que a maioria, pois aceitar a necessidade de falar é extremamente importante
para melhorarmos os nossos próprios ouvidos a nós mesmos. E caso tenha medo de
frequentar um consultório, saiba que, estou disponível via Skype, ou seja, consultas dinâmicas

como se estivéssemos em um consultório e um segredo que ficará entre eu e você... Isso se for
necessário e se você conseguir guardar, pois os resultados serão tão positivos que todos
começarão a perguntar o que anda acontecendo contigo. Qualquer coisa, estou por aqui.

10 Dicas para ajudar a mulher a chegar no orgasmo
As dicas de hoje são mais que especiais, são para essas mulheres maravilhosas que não
andam, mas desfilam sobre o mundo com seus cabelos longos, curtos, louros, pretos,
vermelhos e etc., e tal. Independente da descrição, todas são maravilhosas e desejadas por
nós, homens que tanto precisamos da companhia e de seu calor.
Bom, sabemos que para nós homens é muito simples atingir o orgasmo, basta ficar
friccionando o bichinho que mais cedo ou mais tarde chegamos ao ponto. Se conseguimos
sozinhos no banheiro, imagine com a ajuda de uma pessoa que gostamos ou que desejamos...
Enfim, para nós homens, gozar é a coisa mais fácil no mundo, poderíamos dizer que é como se
fosse fazer xixi: Ah, quero gozar agora... É só ir ao banheiro e pronto.
Agora, para as mulheres as coisas são bem diferentes, alias, existem mulheres que
ainda não conhecem a sensação de um orgasmo. Verdade, acredite... Às vezes não são apenas
nós, os homens que queremos fazer a mulher chegar lá, algumas torcem para que acertemos o
ponto. Mas, infelizmente, as coisas não são tão simples.
E a razão para isso talvez seja pela complexidade feminina que necessita de um
sistema de manutenção mensal, que sente transformações no corpo e também na psique. Se
você homem sofre com a TPM, de graças a Deus cara, além delas terem consciência da tensão
pré-menstrual ainda precisam lidar com as cólicas que podem ser extenuantes. Algo que nós
jamais saberemos o que é, mas algumas pessoas dizem que se parece com cólicas renais,
parecem, como nunca tive isso, não dá pra dizer que essa afirmação seja uma verdade.
Mas, caso você seja um homem a ler esse artigo, vou lhe dar uma dica para não ficar
chorando por aí: ao estar com uma mulher, não vá direto ao pote de ouro, aposte e dediquese as preliminares, toque-a, beije-a, ame-a e tome-a, pois tudo que uma mulher deseja é
sentir-se uma fêmea de verdade e nada melhor que um macho para ajuda-la nisso.
Agora, como prometido, logo abaixo selecionamos dez dicas para você, mulher, que
pode lhe ajudar a facilitar a vida de seu parceiro em busca de seu orgasmo, afinal de contas,
não a nada melhor para um homem do que fazer uma mulher gozar com ele, mas,
infelizmente, para algumas mulheres, chegar neste ponto é algo difícil, mas que pode ser
mudado. Faça e confirme:
Conheça-te e ensine onde tocar
1. Não me pergunte por que, mas algumas mulheres não costumam se tocar quando
sozinhas. Algo bem complicado já que estamos falando da parte de seu corpo que não
serve apenas para desaguar e dar a luz. A vagina é repleta de ligamentos nervosos que
podem proporcionar inúmeras sensações, mas para isso, é necessário conhecer os
pontos que precisam ser tocados e ninguém melhor do que você mesma para
descobrir, por isso, toque-se, sinta-se, saiba onde estão os pontos que podem te levar
a loucura ou lhe dar uma PT instantânea.
Siririque-se
2. Eu sei, eu sei, é um termo meio chulo, mas a proposta aqui é encarar determinadas
situações constrangedoras de maneira leve, por isso, para quem não sabe, siririca é o
nome dado para a masturbação feminina. Não me pergunte por que do nome, mas é
mais bonito do que bater uma punheta. Quando você se masturba, acaba conhecendo

melhor o que lhe excita, sem mencionar que até mesmo sua vagina começará a estar
mais aberta, literalmente falando tá, para toques e excitações com os dedos ou com a
língua.
Sem preliminares? Sem perereca!
3. Pode parecer uma comparação meio sem pé nem cabeça e algumas mulheres podem
até não gostar, mas não se esqueça de que bolos devem ser feitos com carinho.
Mulher é como um bolo, precisa estar tudo nos conformes para chegar ao ponto, ou
seja, não é só tirar o dormijão pra fora e está bom para fazê-la gozar. Meu! Assim não
rola! Você precisa tocá-la, beijá-la, alisá-la, sorrir e dizer coisas sacanas ao ouvido. As
preliminares podem fazer a diferença no orgasmo feminino, e não estamos falando em
cinco minutos, você precisa gostar do negócio e principalmente, gostar de dar prazer
para sua companheira. Por isso, meninas, se o maluco nem passar perto de uma boa
preliminar, acredite, é melhor seguir adiante e procurar outro que saiba como
valorizar as belas e deliciosas curvas femininas.
Ninguém nasce sabendo, mas podemos aprender
4. De repente seu companheiro tá tentando fazer aquela preliminar presidente, mas
começa a errar os buracos e o que era para ser um tesão, começa a se tornar
decepção. Primeiro passo: entenda que o pênis é muito menos complicado do que
uma vagina, não precisa nem ser limpo com papel, já colocaram o homem para
balançar por que sabiam onde estavam pendurando o treco. Segundo passo: dá um
toque, gema um pouco mais alto para ele saber que é ali, se tocar em um lugar errado,
diga não, não fique com vergonha, será bom para vocês dois.
Alguns apetrechos não fazem mal a ninguém
5. Uma coisa bem legal que pode ajudar a deixar as coisas mais quentes é a utilização de
brinquedinhos, sejam anéis penianos, pomadas, consolos e seja lá o que sua
imaginação estiver a fim. Não há nada de mal umas brincadeirinhas, não se esqueça de
que, entre quatro paredes o que vale é o prazer. Por isso, se estiver a fim de colocar
uma capsula no clitóris quando é penetrada, faça! Se quiser coloca-la em outro lugar,
coloque, você pode encontrar um prazer completamente fora do comum. Agora, se o
seu parceiro não curtir essas paradas, paciência, mas infelizmente existem homens
que não aceitam bem algumas modernidades.
Meta a língua em tudo
6. É importante que o homem visite todas as zonas erógenas da mulher, seja os seios, as
orelhas, o cangote, barriga, panturrilha, meio dos dedos, não importa, você fechou a
porta de um quarto com uma mulher, tudo que deve importar é o prazer dos dois, por
isso, curta sua companheira e beije-a como merece, da cabeça aos pés, com certeza
ela vai curtir e se arrepiar todinha.
Mude o disco
7. Mude suas posições, procure aquelas que lhe deixem a vontade e de preferência que
estimulem o clitóris, com certeza o orgasmo será mais intenso. Não fique sempre na
mesma e também não tente dar uma de atriz pornô, seja você mesma e curta cada
estocada da maneira que você desejar.

Se a sua vagina estiver como um deserto
8. Não se preocupe, às vezes acontece da vagina não se lubrificar direito, de duas uma,
ou você volta para a preliminar, pede para o parceiro usar sua saliva ou, use um
gelzinho. E não se encane com isso, às vezes essas coisas acontecem.
Um pouco de exercícios
9. Sabe uma coisa que pode lhe ajudar é muito? Malhar! Isso mesmo, malhar, mas antes
de sair correndo por aí, calma e continue lendo. Você precisa malhar a vagina, isso
mesmo, a vagina. Não esqueça que ela também é feita de músculos, por isso precisa
ser fortificado. Algumas mulheres utilizam o pompoarismo para enrijecer os músculos,
outras simplesmente contraem os músculos e depois relaxam. Não precisa fazer
durante horas e horas, alguns minutos em sessões diferentes podem tornar sua vagina
mais forte e que possa apertar o pênis contraindo-o mais e dando prazer para você e
para seu homem.
Relaxe e goze
10. Mulher não pensa com a cabeça debaixo, primeiro que ela não tem. A mulher para
chegar ao seu clímax, precisa estar tudo nos conformes, desde boas/ótimas
preliminares, até estar em paz com sua mente, existem algumas mulheres que até
mesmo algum tipo de barulho pode tirar a concentração, mas, amigão se a sua for
assim, não a condene pois uma coisa que elas valorizam muito, também atrapalha em
determinados momentos, a capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo.

