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દુનિયાના આ ભાગમાં કામવાસના એક ચર્ચાનો વિષય નથી. એવુ મનાય છે કે જાહેરપણે કામવાસના વિષે વાતો કરવી અશ્લીલ ગણાય છે.
સમાજ કામવાસના અને કામુકતાને લગતી કેટલીક સાચી વાતોની ચર્ચાથી દુર રહે છે, જે કામવાસના વિષે ગેરસમજ વધારે છે.
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સ્ત્રી કરતા પુરૂષોમાં કામવાસનાની ઈચ્છા
બંને લિંપ્રબળ
ગમાં કામવાસનાની
હોય છે. ઇચ્છા સરખી હોય છે.
કામવાસનાના સંતોષ માટે પતિપત્નીને એક
એજ
આવશ્યક
સમયે કામોત્તજના
નથી કે બંથવી
ને ભાગીદારોને
જોઇએ. સંભોગ કરતી વખતે એ
સ્ત્રીનુ લૈંગિક જીવન તેની રજોનિવૃતરજોનિવૃ
િની સાથેતિથી
પુરૂ સ્ત્રીની
થઈ જાય છે.પ્રજનનની જીંદગી પુરી થાય છે
ભાવનાત્મક સ્વપ્નો ફક્ત પુરૂષો અનુ
રાતનીભવેકામોત્તે
છે. જના અથવા ભાવનાત્મક સ્વપ્નાઓ સ્ત
ભાવનાત્મક સ્વપ્નો લૈંગિક વિકારો રાતનો
છે. સ્ત્રાવ (ભાવનાત્મક સ્વપ્નો), લૈંગિક વિકાર
વારંવાર હસ્તમૈથુન કરવાથી શિશ્ન સંકપુોચાય
રૂષોએછેછુ
. ટથી હસ્તમૈથુન કરવાથી તેનુ શિશ્ન સંકોચાતુ નથ
હસ્તમૈથુન નબળા મનવાળાઓને ભાંગી નાખે
હસ્તમૈ
છે. થુન એક સામાન્ય શારિરીક પ્રવૃતિ છે. ઘણા વ્ય
જો પુરૂષો હસ્તમૈથુન કરેશે તો તેમના વીર્યની
વીર્યની
સ્થિરકોઇ
માત્રા
સ્થિર
ખલાસ
માત્રા
થઈ નથી.
જશે.તરૂણવસ્થાથી મૃત્યુ સ
એક ટીપુ વીર્યનુ ૪૦ ટીપા લોહીના જેઆ
ટલાવાત
છે.સાચી નથી. વીર્ય અંડાશય, પુરૂષબીજ, ઝીણી થેલી
તમારૂ શિશ્ન મોટુ થશે જો તમે વિશિષ્ટ પ્રકારનો
જે તમારા શરીરના
ખોરાકબીજા
લેશભાગો
ો અનેમાટે
કસરત
સારૂકરશો.
છે તે તમારા લૈંગિક ઈન્
યુવાનોને લૈંગિક સબંધનુ શિક્ષણ અનિશ્ચિત
યુવાનોનેસોબત
લૈંગિક
તરફઅને
દોરેલૈછેંગ. િક વર્તણુક વિષે શિક્ષણ આ
જાતીય સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા દર્દનાના.
રોગોજાતીય
જો તમેસંદુબષંધ્કર્મ
થી ઉત્પન્ન
કરતા હોથતા
તો શરૂ
દર્દના
થાય છેરોગો
. અથવા ચે
જાતીય સંબંધથી થતો દર્દનો રોગ મટે છે જ્યારે
આ એકદમ
માણસ
ખોટુએકછે.અક્ષતા
સાચુ કહીએ
સ્ત્રી
તો એક સાથે
રોગીસંવ્યક્તિ
ભોગ કરે. અક
ફક્ત સમલિંગો ગુદા દ્વારા સંભોગ કરેના.
છે. વિષમલિંગીકામી પણ ગુદા દ્વારા સંભોગ કરે છે.
ફક્ત વિકૃત મોઢેથી સંભોગ કરે છે.
મૌખિક સંભોગ એક સામાન્ય કામ છે, જે બંને સાથીદારો જ્ય
જો સ્ત્રી ગર્ભ ન ધારણ કરી શકે તો ગર્ભ
તે સ્ત્રી
ધારણનથી.
કરવાની આવડત સ્ત્રીના સ્ત્રીત્વ હો
સ્ત્રીઓ સંભોગ દરમ્યાન તેના શરીરમાંસ્ત્રીઓ
થી પાણી બહાર
સંભોગ
કાઢેદરમ્યાન
છે.
તેના શરીરમાંથી પાણી બહાર નથી
પુરૂષ નસબંધ કરવાથી તે નપુંસક બની જાયવંધછેીકરણ
. (નસબંધી પુરૂષોમાં અને tubectomy સ્ત્રીમાં
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