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Wszystko co musisz wiedzieć o …

wielkości penisa
Jak duże znaczenie ma rozmiar penisa?
Wiele firm sprzedających preparaty lub urządzenia
powiększające penisa wynajduje coraz to nowsze dowody
na to, że wielkość penisa ma ogromne znaczenie. Dowody te
są w większości prawdziwe. Ja jednak wolałbym, żebyś Ty
sam zdecydował jak ważna jest wielkość Twojego Penisa,
gdyż na dobrą sprawę jest to sprawa bardzo indywidualna.
Nie myśl, że duży Penis rozwiąże raz na zawsze wszystkie
Twoje problemy seksualne.

Powiększenie penisa – sekretne marzenie większości
Zapytaj któregokolwiek ze swoich znajomych, czy
czy chcieliby powiększyć
swojego penisa. Zapytaj którąkolwiek ze swoich koleżanek,
koleżanek, czy chciałaby aby jej
partner
artner miał większego penisa.
enisa. Wiesz jakie będą odpowiedzi? W zdecydowanej
większości padnie odpowiedź „Nie!“. Ale nie będzie to szczera odpowiedź. Skąd ta
pewność?
Z prostego eksperymentu: Rozesłaliśmy
ozesłaliśmy link do naszej strony kilkudziesięciu
znajomym, którzy nie wiedzieli o naszej
naszej działalności. Każdy z nich zaśmiał się i powiedział „mnie to nie
dotyczy“ lub „ja nie potrzebuję“, ale licznik wejść na stronę mówił zupełnie co innego… Pewnie część
z nich zajrzała tylko z ciekawości ale wielu z nich dokonało zakupu w ciągu tygodnia od obejrzenia
strony! Również z ciekawości?
Nauczyliśmy się akceptować siebie takimi jakimi jesteśmy – i bardzo dobrze! Należy jednak
być świadomym tego, że to nieprawda, że do końca życia jesteśmy skazani na to czym obdarzyła nas
natura. Dzisiejsza medycyna wynalazła mnóstwo technik operacyjnego i bezoperacyjnego
powiększania penisa. Najskuteczniejsze i najpopularniejsze z nich opisujemy na naszych stronach
http://www.powiekszanie.com.pl

Statystyki
Prawie żaden mężczyzna o tym nie mówi, ale do 66% mężczyzn czuje, że:
•
•
•

•
•

•
•

ich penis jest zbyt mały według nich
ich penis jest obiektywnie zbyt mały
chce należeć do grona „tych z dużymi” w saunie, pod
prysznicami czy na plaży
chce wyglądać bardziej atrakcyjnie dla swoich partnerek
chce wypróbować pozycji, które
kt
nie są dostępne dla
małych rozmiarów penisa
większy penis jest bardziej efektowny wizualnie
chce lepiej stymulować swoja partnerkę
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Czy jesteś zadowolony z wielkości swojego
penisa?

Tak
Nie
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Jak wielu mężczyzn chciałoby wydłużyć lub pogrubić swojego penisa?
•

•

•

79,4% życzyłoby sobie
dłuższego penisa. Wielu
także chciałoby, żeby był
on grubszy.
77,8% chciałoby
zwiększyć obwód
swojego penisa.
77,5% uważa, że
wielkość penisa ma
znaczenie dla kobiet.

Czy chciałbyś mieć dłuższego penisa?
Czy chciałbyś zwiększyć obwód swojego
penisa?
Czy wielkość penisa ma znaczenie dla
kobiet?

tak
nie

0%

50%

100%

Czy posiadanie zakrzywionego penisa jest normalne?
Kształt penisa także liczy się dla mężczyzn: tylko 35% posiada prostego penisa, a 55,85%
chciałoby, żeby był prosty. Powiększanie penisa jest istotne zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Budowa penisa
Wraz z jądrami penis tworzy zewnętrzne narządy
płciowe. Penis to narząd przypominający giętką rurkę. Składa
się z wiązadła wieszadłowego znajdującego się w podbrzuszu
(to właśnie ta część jest rozciągana za pomocą urządzenia
PeniMaster), trzonu członka i wierzchołka.
ierzchołka.
Członek pokryty jest miękką skórą, która zbiega się
na żołędzi tworząc szparę. Ta część skóry nazywana jest
napletkiem. W przedniej części żołędzi znajduje się ujście
cewki moczowej. Ujście cewki moczowej służy do
wydalania moczu i plemników. W środku członka
znajdują się struktury gąbczaste, które w czasie
pobudzenia seksualnego wypełniają się krwią, dzięki
czemu członek staje się sztywny i jednocześnie
powiększa swoją objętość stercząc do przodu. Napletek
zsuwa się do tyłu i żołądź jest całkowicie
całkow
widoczna. Z
powodu szybszego krążenia krwi kolor żołędzi zmienia się na
fioletowy lub czerwony.

Na czym polega erekcja?
W czasie erekcji naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, dzięki czemu krew wpływa do
członka. Krew (na zdjęciu termicznym zaznaczona
zaznaczona na czerwono) wpływa do tkanki gąbczastej .... W
momencie wypełnienia członka krwią następuje erekcja. Za erekcję odpowiedzialny jest układ
nerwowy przywspółczulny. Erekcja następuje w czasie penetrowania w okolicach członka lub innych
wrażliwych częścii ciała mężczyzny. Podobnie zdjęcia erotyczne, zapachy, a nawet dźwięki i,
oczywiście, marzenia erotyczne mogą spowodować otwarcie się naczyń krwionośnych układu
nerwowego
erwowego i w konsekwencji erekcję. We wczesnym dzieciństwie erekcje następują już w czasie snu.
sn
Zjawisko "nocnego nabrzmiewania członka" następuje w fazie szybkiego ruchu gałek ocznych (REM)
(w czasie snu gałki oczne przesuwają się szybko przy zamkniętych powiekach) i trwa około 100 minut
w ciągu nocy. Przykładem tego zjawiska jest przebudzenie się
si rano z erekcją.
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Wielkość członka męskiego
W latach 1938 do 1963 Instytut Kinsey'a przeprowadził
słynne, zakrojone na szeroką skalę badania na temat
seksualności obejmujące również pomiary wielkości członków.
Pomiary przeprowadzono u kilku tysięcy mężczyzn. Te badania
dały rewolucyjne wyniki na temat seksualności i pozwoliły
odpowiedzieć na wiele pytań, których nigdy wcześniej nie
zadawano. Ustalono, że średnia długość członka w stanie
wzwodu wynosi 15,5 do 16 centymetrów. Na podstawie przeprowadzonych badań Kinsey ustalił, że u
35,8 procent mężczyzn, u których przeprowadzono pomiary, obwód członka wynosi 11,3 do 12,5
centymetrów (mierząc u podstawy członka).
Te dane liczbowe nadal są uważane za aktualne, ale należy wziąć pod uwagę, że z powodu
lepszego sposobu odżywiania się ludzi, średnia wielkość ciała stale rośnie. Do tej pory nie
udowodniono jednak, czy członek zwiększa się w taki sam sposób jak reszta ciała i czy jego wielkość i
obwód są większe niż wtedy. Dane uzyskane na podstawie badań amerykańskich, które wskazują, że
u 24,6 procent mężczyzn długość członka wynosi 15,96 centymetrów, zdają się potwierdzać tę
tendencję. Mimo, iż nie dysponujemy dowodami potwierdzającymi ten fakt, wydaje się, że
w przypadku mężczyzn zamieszkujących Europę Środkową średnia długość członka jest większa niż
u Azjatów, których członek jest średnio o około 1,5 centymetra krótszy, ale mniejsza niż
u Afrykańczyków, których członek jest średnio o około 1,5 centymetra dłuższy.

Prawidłowy sposób mierzenia wielkości penisa
Niektóre członki są proste, zaś niektóre zakrzywione, np. w górę. Można się spierać, czy
zakrzywienie, które powoduje zmniejszenie długości członka o promień krzywizny, należy brać pod
uwagę, czy też pominąć.
W celu umożliwienia obiektywnego porównania długości członków o różnych kształtach i
prawidłowego ustalenia długości, o jaką członek został powiększony, eksperci stosują metodę,
według której długość członka mierzy się w stanie pełnej erekcji bez uwzględniania jego kształtu.
Linijkę należy przyłożyć do penisa blisko brzucha nie naciskając przy tym na brzuch. Pomiar
wykonuje się z tego punktu aż do zakończenia żołędzi. Pomiary penisa w stanie spoczynku
(zwiotczenia) u tej samej osoby zwykle dają zupełnie inne wyniki, ponieważ długość członka,
zwłaszcza w stanie spoczynku, bardzo się różni. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy, np.
temperatura członka, stres, stan psychiczny. Wszystkie te czynniki mają wpływ na obieg krwi w
członku w stanie spoczynku.
Zjawisko małego członka wywołane stresem jest szczególnie
irytujące, ponieważ członek mężczyzny, który wraz z innymi mężczyznami
bierze prysznic, może ulec znacznemu zmniejszeniu. Dzieje się tak z
powodu tego, że mężczyzna jest zestresowany faktem, że jego członek
może okazać się zbyt mały. W związku z tym pomiar długości członka w
stanie spoczynku należy przeprowadzać często w różnych porach dnia, a
następnie obliczyć średnią tych pomiarów. Czasami w przypadku pomiaru
sztywnego członka również można uzyskać różne wyniki, ale w większości
przypadków, jeżeli pomiar jest przeprowadzany przy pełnym wzwodzie,
różnice są milimetrowe.
Pomiar obwodu (grubości) członka zwykle przeprowadza się u
podstawy członka (to znaczy w miejscu, w którym członek wchodzi do
wewnątrz ciała), tak jak robił to Instytut Kinsey'a, lub w połowie długości
(w środku) członka.
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