Como Acabar com a EjaculaÃ§Ã£o Prematura â€“ MÃ©todo InfalÃ-vel
Vamos adiante com mais um artigo do EjaculandoComControle.com. Hoje falaremos sobre ejacula&ccedil;&atilde;o antes do tempo. No ato sexual,
quando a ejacula&ccedil;&atilde;o &eacute; bastante ligeira, ela &eacute; considerada precoce. Para caracterizar o dist&uacute;rbio, &eacute; preciso
que o epis&oacute;dio se repita com freq&uuml;&ecirc;ncia e o homem n&atilde;o obtenha satisfazer a parceira em pelo menos 50% das
rela&ccedil;&otilde;es. em alguns casos, o descompasso &eacute; provocado pelo fato de a senhorita necessitar de mais tempo para atingir o
orgasmo. Para se identificar o problema, deve-se saber que quando o homem ejacula nos primeiros quatro minutos. Isso &eacute; uma prova da EP.
&nbsp; Quais s&atilde;o as raz&otilde;es? &nbsp; Destacamos primeiramente a impaci&ecirc;ncia. &Eacute; um dos principais fatores. Embora parte
dos indiv&iacute;duos consiga control&aacute;-la durante o ato sexual, a grande maioria dos ejaculadores precoces &eacute; aflita. E parece que eles
ficam mais ansiosos a cada rela&ccedil;&atilde;o, o que piora o quadro. Em certos casos, o homem chega a alguma disfun&ccedil;&atilde;o.
N&atilde;o h&aacute; nada na ci&ecirc;ncia indicando alguma raz&atilde;o org&acirc;nica. Mas o problema neurol&oacute;gico &eacute;
poss&iacute;vel. em vista disso, deve-se sempre estar atento &agrave; sa&uacute;de. &nbsp; Sobre a Preval&ecirc;ncia &nbsp; Quando o homem
ainda &eacute; menino (adolescente) o problema da EP &eacute; bastante corriqueiro. Certamente, a falta de experi&ecirc;ncia deixa o ser humano
com medo. Isso s&oacute; piora o caso. Mas o normal seria que a pessoa vencesse este problema no decorrer do tempo. &nbsp; Agora falemos da
ejacula&ccedil;&atilde;o secund&aacute;ria, que atinge homens em qualquer parte da vida. Tudo por raz&atilde;o da ansiedade. &nbsp;
Diagnosticando &nbsp; Normalmente deve-se olhar o hist&oacute;rico de cada paciente. Quase sempre, o ser humano reclama que n&atilde;o
consegue satisfazer a mo&ccedil;a. &nbsp; Tratamento &nbsp; Um bom tratamento pode incluir pr&aacute;ticas, psicoterapia e o uso de
medicamentos. Estes medicamentos abaixam a ansiedade. &nbsp; Nesse processo, &eacute; muito importante contar com a ajuda de uma parceira
cooperativa. &nbsp; Dicas finais &nbsp; - N&atilde;o se envergonhe por ter ejaculac&atilde;o precoce, procure um m&eacute;dico. A terapia sexual
costuma dar bons resultados; &nbsp; - Talvez voc&ecirc; precise de tratamento psico-ter&aacute;pico. Esteja aberto e preparado para isso. Toda
essa busca pode at&eacute; implementar a rela&ccedil;&atilde;o afetiva com sua namorada, noiva, etc. O objetivo principal de voc&ecirc; se submeter
a isso, &eacute; que tenha sa&uacute;de sexual e felicidade na vida. &nbsp; - Lembre-se que &eacute; raro encontrar um casal que t&ecirc;m
orgasmo simult&acirc;neo; &nbsp; - Procure bons m&eacute;dicos, de confian&ccedil;a. Tais m&eacute;dicos poder&atilde;o at&eacute; considerar o
uso de antidepressivos. &nbsp; Saiba como curar a ejacula&ccedil;&atilde;o antes do tempo em poucos dias: http://www.ejaculandocomcontrole.com/
&nbsp; Otimiza&ccedil;&atilde;o&nbsp;SEO&nbsp;por Blueberry Marketing Online: http://www.bbmarketing.com.br/ &nbsp;
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