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Beruntung juga saya mempunyai banyak teman. Setidaknya banyak pelajaran hidup 
yang saya peroleh melalui curahan hati mereka  yang diceritakan ke saya. Melalui 
cerita-cerita mereka inilah, saya bisa lebih  memahami orang lain dan mencari solusi 
suatu masalah.

Seperti  halnya ketika seorang teman datang menghampiri saya dan mengatakan 
bahwa ia tidak mau lagi ke gym karena sering sakit setelah berlatih. Oleh karena 
itu, pada edisi ini kami coba membahas bagaimana menghindari cedera saat 
Anda berlatih. Selain itu, kami berikan juga teknik bagaimana Anda dapat me-
ningkatkan kemampuan foreplay dan banyak artikel menarik lainnya.  

Kami harap, Men’s Guide edisi kali ini dapat mengurangi list rasa ingin tahu 
Anda yang telah terjawab setelah membacanya. Akhir kata, tidak henti-hentinya 
kami mengharapkan suplemen dari Anda berupa saran dan kritik yang mendorong 
kami untuk selalu memberikan yang terbaik!

Let’s Guide it on! 
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I Sprain My Ankle!
Tips Menghindari Cedera Saat Olahraga

56Cedera yang sering terjadi dalam berolahraga pada umumnya 
tidak disebabkan karena kontak fisik. Tetapi lebih sering disebab-

kan kesalahan teknik 
dalam menendang, 
meninju, melompat, 
menukik, maupun 
dalam mengangkat 
beban berlebih. Ge-
rakan yang dilaku-
kan dengan tiba-tiba 
juga sering me-
nyebabkan cedera 
terutama pada sendi-
sendi sikut, lutut, 
bahu, dan pinggang.

�2
Apa yang paling 

memikat wanita dari 
tubuh pria? Tujuh 

dari sepuluh wanita 
menjawab pantat! 

Bahkan banyak 
wanita tidak malu 

mengakui bahwa pria 
berpantat seksi dapat 
meningkatkan gairah 

seksualnya.

Pikat Dengan Pantat Anda!

Treadmill Berisiko Pengapuran?

Saat Anda berlari di atas treadmill, 
sebetulnya terjadi benturan antara 
sendi-sendi tulang, terutama pada 
tulang kaki Anda. Lutut, sebagai 
bagian tengah kaki, merupakan 
bagian tubuh yang mengalami 
tekanan paling besar saat Anda 
berjuang membakar lemak di atas 
treadmill. Persendian tersebut, 
jika terlalu sering mendapatkan 
tekanan, akan meningkatkan 
risiko osteoarthritis (OA), suatu 
penyakit yang menyerang sendi.

26
L-Men Goes to Manhunt International 2006 

Mulai tahun 2006, L-Men bekerjasama dengan Manhunt International, me-
nyelenggarakan ajang kompetisi bergengsi pemilihan model pria.  Dengan 

demikian, event L-Men 
yang sebelumnya 

dikemas dengan nama 
L-Men of The Year ini, 

untuk selanjutnya akan 
berubah nama men-
jadi L-Men Manhunt 
Indonesia.  Dimana 

pemenang dari L-Men 
Manhunt Indonesia 

2006, akan dikirim ke 
event Manhunt Interna-

tional tahun 2007.    
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Kirimkanlah pertanyaan dan komentar Anda 
seputar Men’s Guide ke redaksi kami 
(lihat alamat dan e-mail kami di halaman 3).  
Kami akan coba menjawabnya, seperti ketiga 
pembaca setia Men’s Guide berikut!

Tanya:
Bagaimana kalau panjang majalah diku-
rangi setengahnya? Zaman sekarang kan 

lagi ngetrend majalah mungil. 
(Eddy Raharjo – Jakarta Selatan)

Jawab:
Eddy, bentuk Men’s Guide 

yang unik ini adalah ciri 
khas yang akan se-

lalu kami pertahankan. 
Mengenai trend majalah 

mungil, tentunya kami 
lebih memilih menjadi 
trendsetter dibanding-

kan follower. Siapa 
tahu tahun ini trend 

bentuk majalah akan 
berubah menjadi 
horizontal seperti 

Men’s Guide.

Tanya:
Adakan pemilihan model cover Men’s Guide! Kita kan juga ingin tampil 
di cover Men’s Guide. 
(Rahmat Sayono - Mojokerto)

Jawab:
Untuk menjadi cover Men’s Guide, Anda bisa mengikuti audisi L-Men Manhunt Indo-
nesia yang kami adakan setiap tahunnya. Untuk tahun ini, pemenangnya tidak hanya 
bisa menjadi cover di Men’s Guide tapi juga mewakili Indonesia di ajang Manhunt 
International 2007! Jika Anda menang di ajang tersebut, tidak menutup kemungkinan 
Anda juga bisa menjadi cover majalah internasional. Jadi... segera persiapkan diri 
Anda dan kami tunggu partisipasi Anda, Rahmat! 

Tanya:
Minta artikel bagaimana menaklukan cewek dong! 
(Richie - Pekan Baru) 

Jawab:
Untuk masalah yang satu ini, pada Men’s Guide Vol III kami berikan tujuh cara 
bagaimana cara menjadi James Bond yang digilai wanita.  So… siapa target beri-
kutnya, Richie? 





Treadmill, sebagai salah satu pilihan olahraga kardiovaskular, memang telah akrab 
dikenal sebagai mesin pembakar lemak yang efektif. Alat yang membiarkan kita 
berlari dengan uraian keringat di atasnya ini memang dapat membakar kalori dalam 
jumlah yang banyak sehingga sangat cocok bagi mereka yang dalam proses penu-
runan berat badan.
Saat Anda berlari di atas treadmill, sebetulnya terjadi benturan antara sendi-sendi tu-
lang, terutama pada tulang kaki Anda. Lutut, sebagai bagian tengah kaki, merupakan 
bagian tubuh yang mengalami tekanan paling besar saat Anda berjuang membakar 
lemak di atas treadmill. Persendian tersebut, jika terlalu sering mendapatkan tekanan, 
akan meningkatkan risiko osteoarthritis (OA), suatu penyakit yang menyerang sendi.

Mengapa Osteoarthritis?
OA dikenal pula sebagai pengapuran sendi karena kerusakan pada tulang rawan 
sendi. Tulang rawan sendi merupakan komponen sendi yang melapisi ujung tulang 
dalam persendian. Fungsi tulang rawan ini adalah sebagai bantalan dan peredam 
kejut apabila dua tulang berbenturan pada saat sendi digerakkan. Karena tulang 
rawan tidak memiliki syaraf, apabila terjadi benturan dua ruas tulang tersebut akan 
terasa nyeri.

8



Kerusakan pada tulang rawan sendi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Semuanya 
berakibat pada penipisan tulang rawan sendi, yang jika sudah fatal, tidak dapat 
menjalankan fungsinya lagi. OA umumnya menyerang sendi penopang tubuh, seperti 
sendi lutut (paling sering), panggul, pinggang, dan tengkuk.
Oleh karena itu, aktivitas yang menyebabkan tekanan berat pada sendi-sendi Anda, 
seperti terlalu banyak berdiri, berlari, berjalan, jongkok, naik turun tangga, juga 
dapat meningkatkan risiko penyakit ini.

Gejala Klinik
Banyak mitos mengatakan bahwa pengapuran disebabkan oleh terlalu banyak meng-
konsumsi kalsium. Padahal hal tersebut sama sekali tidak berhubungan.  Pengapuran 
hanyalah sebuah istilah bagi penyakit persendian.  
Gejala klinik dari OA meliputi nyeri sendi, kaku sendi, bengkak sendi, dan lemah 
sendi. Nyeri sendi sebagai keluhan awal OA muncul setelah sendi yang sakit terlalu 
sering dipergunakan dan baru akan berkurang rasa nyerinya jika diistirahatkan. 
Kaku sendi biasanya muncul pada pagi hari dan baru hilang setelah 15-30 menit.   
Pembengkakan sendi paling mudah untuk dideteksi karena penampakannya yang 
membesar pada persendian Anda.

Pengobatan dan Pencegahan
Hingga saat ini belum ada obat yang dapat menghentikan proses OA, apalagi mem-
perbaiki kerusakan tulang rawan sendi yang telah terjadi. Yang ada adalah beberapa 
suplemen yang diduga dapat memperlambat proses OA, yaitu Glukosamin dan 
Kondroitin.

Bagi mereka yang telah terserang OA, bisa menggantungkan dirinya pada suple-
men-suplemen tersebut untuk mengurangi rasa nyeri yang dialaminya. Fisioterapi dan 
rehabilitasi, seperti latihan fisik (senam rematik), dan penggunaan alat bantu, juga 
merupakan salah satu cara untuk mencegah bertambah parahnya OA yang diderita.
Program pencegahan pada OA bertujuan untuk menghindari munculnya OA (apabila 
belum terserang) dan menghambat keadaan yang memburuk (jika telah terserang). 
Konsumsi susu yang tinggi kalsium belum cukup untuk mengatasi OA. Tambahan 
komposisi Glukosamin dan Kondroitin sejak dini pada susu kalsium, sangatlah mutlak 
dibutuhkan bagi Anda yang ingin mencegah  penyakit sendi yang menyiksa ini.
Selain itu, beberapa hal yang memicu OA, seperti obesitas, trauma berat, alas kaki 
yang kurang tepat, dan aktivitas yang menggunakan sendi secara berlebihan harus 
mulai dibatasi.

Tapi hal ini bukanlah menjadi alasan bagi Anda untuk  menjauhi mesin treadmill 
ketika berada di gym dan memilih untuk hangout  di meja bar. Ingat! Obesitas juga 
dapat menyebabkan OA. Karena bagaimanapun mesin ini sangat penting dalam 
usaha pembentukan tubuh atletis Anda. Untuk tetap mendapatkan manfaat dari lati-
han kardiovaskular, cobalah untuk mengkombinasikan olahraga kardiovaskular Anda 
dengan alat static bicycle ataupun crosstrainer yang cenderung tidak menyebabkan 
tekanan berat pada persendian lutut Anda. Selain lemak tetap terbakar, sendi Anda 
pun akan lebih aman. (mrz)

Treadmill Berisiko Pengapuran?
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Sesuai namanya, radikal bebas bisa jadi sangat radikal kalau proporsinya tidak 
seimbang di dalam tubuh Anda. Journal of the American Medical Association (JAMA) 
menyebutkan, kesehatan manusia sangat tergantung pada seimbangnya kadar 
antioksidan dan radikal bebas di dalam tubuh.

Vice President Global Research and Development Pharmanex Carsten Smidt, Ph.D., 
FACN menjelaskan, “Radikal bebas adalah penyebab utama dari penyakit-penyakit 
fatal seperti penyakit jantung, kanker, juga proses penuaan dini.”

Anda bisa menemukan radikal bebas dalam kehidupan sehari-hari. Begitu keluar 
dari rumah, Anda pasti menemui asap rokok, gas buang kendaraan bermotor, atau 
pancaran sinar matahari. Itu semua adalah radikal bebas. Cemilan atau gorengan 
yang Anda makan juga mengandung radikal bebas. Tapi yang mungkin tidak diduga, 
ternyata saat melakukan fitness radikal bebas terlepas dalam tubuh Anda.

Menurut penelitian, dari setiap 25 molekul O2 yang dihasilkan melalui respirasi, satu 
radikal bebas terbentuk. Dan pada saat melakukan latihan atau olahraga, konsumsi 
O2 meningkat 10-15 kali dan fluktuasi O2 di otot meningkat bahkan sampai 100 
kali.

Saat fitness, konsumsi O2 pastilah meningkat. Konsumsi O2 yang meningkat akan 
menambah potensi radikal bebas di tubuh Anda. Tapi tidak berarti setelah ini Anda 
lalu tidak fitness lagi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyeimbangkan radikal 
bebas dengan antioksidan yang cukup.

Dalam bahasa sederhana, antioksidan adalah senyawa-senyawa yang melindungi 
sel dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat radikal bebas reaktif. Semakin 
sering Anda fitness, semakin banyak asupan antioksidan yang Anda butuhkan untuk 
menangkal radikal bebas dalam tubuh.

Antioksidan yang paling potensial dan banyak dikonsumsi berasal dari vitamin E dan 
C. Ini bisa didapat dari sayuran hijau serta buah-buahan berwarna. Namun bagi 
Anda yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengkonsumsi sayur dan buah-bua-
han tadi, Anda juga bisa mendapatkan vitamin tersebut dalam susu L-Men.

Anda bisa melihat kandungan nutrisi (nutrition facts) pada L-Men. L-Men dilengkapi 
dengan vitamin E dan C yang bisa menggantikan asupan antioksidan yang Anda bu-
tuhkan. Selain itu kandungan whey proteinnya juga membantu pertumbuhan otot 
Anda. Tubuh Anda tidak hanya memerlukan protein dan amino dari susu yang Anda 
konsumsi. Tetapi juga vitamin yang bisa memberikan asupan antioksidan yang cukup, 
agar Anda sekaligus terlindungi dari radikal bebas. Ibaratnya, sekali mendayung dua 
tiga pulau terlampaui. (adt)

Bahaya Radikal Bebas !
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Ingin Berat Ideal?
Mulai Libatkan Perasaan

Apakah Anda termasuk sebagian orang yang bermasalah akan berat badan? 
Mungkin Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk menguranginya. Diet mati-
matian telah dilakukan tapi hasilnya justru jatuh sakit. Atau ratusan jam telah Anda 
habiskan di gym, tapi tubuh juga tidak kunjung langsing. Anda pun mulai bertanya-
tanya mengapa hasilnya tidak juga datang padahal segala cara sudah Anda lakukan.

Kini Men’s guide dengan saran dari Dr Phil McGraw akan membantu Anda. Tapi 
ingat, mengatasi problem berat badan bukan berarti Anda lalu akan terlihat seperti 
model iklan di televisi. Yang akan kami berikan adalah tips supaya Anda bisa menca-
pai real-weight Anda. Contohnya, jika Anda pria separuh baya yang hampir menca-
pai usia 50, tidak realistis bagi Anda untuk ingin tampak seperti saat berumur 17.

Dalam bukunya The Ultimate Weight Solution, Dr Phil menegaskan, “Real-weight 
adalah berat yang realistis bagi umur Anda. Berat dimana Anda merasa nyaman 
dengan diri sendiri, dan stabil karena Anda telah memegang kendali atas pencapaian 
Anda.”

Menurut Dr Phil, tahap pertama untuk mengatasi problem berat badan adalah de-
ngan bersikap terbuka. Mengatasi problem ini tidaklah mudah dan cepat. Perlu 
strategi khusus untuk bisa mengatasinya, khususnya dengan melibatkan perasaan 
Anda. Berikut ini tujuh langkah yang patut Anda terapkan: 

Berpikir positif. Semua hal dimulai dari dalam diri Anda. Buang pikiran buruk dan 
mulailah langkah baru. Ini tidak mudah, tapi kalau bisa Anda akan memegang 
kendali penuh atas diri Anda yang sesungguhnya. Janganlah pernah merasa 
bahwa Anda sedang berdiet saat melakukan diet.  Semakin Anda merasakan 
bahwa Anda sedang berdiet, semakin tinggi nafsu makan Anda.  

Apakah Anda emotional eater? Berhentilah  ngemil dari sekarang! Banyak orang 
– mungkin Anda juga – yang ngemil saat marah, bosan, sedih, dikejar deadline 
atau bahkan saat senang. Kebiasaan makan secara emosional ini harus dihentikan 
untuk dapat hidup lebih sehat. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa mengemil 
tidaklah mengurangi  masalah, justru hanya akan menambah kalori dari diet yang 
telah Anda lakukan. 

Ciptakan lingkungan yang mendukung. Singkirkan pakaian lama Anda yang 
kebesaran dan sumbangkanlah ke mereka yang membutuhkan. Hindari kesem-
patan yang bisa membuat Anda tergoda untuk ngemil. Posisikan meja kerja Anda 
jauh-jauh dari  meja bar. Lakukan segala cara untuk meminimalisir hal yang bisa 
menghalangi keberhasilan Anda. Cara ini akan membuat Anda merasa dan me-
mandang hidup dengan cara yang berbeda.

Pahami alasan mengapa Anda melakukan kebiasaan buruk seperti ngemil, malas-
malasan, dan lainnya. Pada intinya, semua ini adalah masalah kedisiplinan. Mulai 
gantikan semua kebiasaan Anda yang buruk dan beralihlah ke cara hidup sehat. 
Ini penting bagi Anda supaya bisa mencapai berat badan ideal secara permanen. 

1.

2.

3.

4.
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Ingin Berat Ideal?

Kontrol pola makan Anda. Mudah sekali untuk tahu mana makanan yang baik 
untuk kesehatan dan mana yang tidak. Makanan yang sehat cenderung lebih lama 
disiapkan dan lama dikunyah, misalnya sup atau brokoli. Makanan yang tidak 
sehat cenderung mudah didapat dan bahkan tidak perlu dikunyah, misalnya junk 
food atau coklat. Jika waktu makan tiba, pergunakanlah piring dengan ukuran 
lebih kecil untuk membatasi porsi makan Anda.  

Mulailah berolahraga. Kebanyakan dari kita termasuk jarang berolahraga. Mulai 
sekarang, sisihkan waktu untuk berolahraga. Tapi tidak usah berlebihan, sesuaikan 
porsinya dengan kondisi tubuh Anda. Jadikan olahraga sebagai salah satu motiva-
tor Anda dalam menurunkan berat  badan. Fokuskan pada olahraga-olahraga 
kardiovaskular seperti treadmill, jogging, renang, aerobik, untuk membakar kalori 
lebih banyak. Yang perlu dicatat adalah, olahraga teratur dapat menurunkan 
nafsu makan Anda. 

Kunci terakhir adalah dukungan. Untuk mengatasi problem berat badan, Anda 
perlu dukungan orang terdekat Anda. Dengan dukungan dan pengertian mereka, 
akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk sukses. Mintalah pengertian si dia bahwa 
Anda tidak bisa lagi menemaninya makan pepperoni pizza ataupun sirloin steak 
dan makanan berlemak lainnya.  Katakan padanya bahwa suatu hari nanti, di-
rinya pasti akan semakin bangga menggandeng Anda dengan penampilan baru.  

Kalau Anda menjalankan tujuh langkah ini dengan sungguh-sungguh, Anda akan 
mendapatkan berat badan yang ideal secara permanen. (adt)

5.

6.

7.

1�



Sudahkah Anda tahu kalau beristirahat itu ternyata penting untuk kebugaran? Yup, 
duduk-duduk di sofa, tidur, atau menonton televisi sama pentingnya dengan pergi ke 
gym. Ini yang dinamakan rest and recovery. Tanpa rest and recovery, otot-otot yang 
sudah Anda latih tidak akan bertambah kuat.

Banyak dari kita yang mengira kalau berolahraga itu menambah kekuatan otot, 
sedangkan beristirahat malah membuat otot lemah. Ini konsepsi yang salah. Fak-
tanya adalah kebalikannya. Otot melemah saat kita berolahraga, dan justru saat 
kita beristirahat otot malah menguat. Mengapa bisa begitu? Karena tubuh kita punya 
kemampuan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan malah jadi lebih baik dari 
sebelumnya.

Kita bisa mencontoh para olahragawan yang menyeimbangkan porsi latihan dan 
istirahatnya. Jangan tiba-tiba menambah beban latihan tanpa istirahat cukup. Ingat 
untuk selalu menyeimbangkan porsi latihan dan istirahat. Latihan berlebih bisa me-
nyebabkan sakit, kelelahan, hilangnya motivasi, bahkan hilangnya kemampuan untuk 
selamanya.

Tapi ada juga yang bilang kalau kebanyakan istirahat menyebabkan hasil latihan kita 
hilang dengan cepat. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Contohnya, perenang 
yang berlatih 3 sampai 4 jam sehari ternyata tidak lebih berkembang daripada 
amatiran yang berenang 1 sampai 1 ½ jam. Penelitian juga menunjukkan, perenang 
dan pelari yang memotong porsi latihannya sampai 60% tidak kehilangan kemam-
puan mereka setelah tiga minggu. Bahkan trainer angkat beban yang menghentikan 
programnya tidak terlihat perubahan yang signifikan sampai lebih dari satu bulan.

Empat tips menyeimbangkan latihan dengan istirahat:
1.

2.

3.

4.

Rest And 
Recovery

Jangan langsung memforsir latihan. Walaupun Anda merasa mampu, tahan dulu 
keinginan untuk langsung berolahraga berat. Kenapa? Karena otot belum terbiasa. 
Tingkatkan perlahan-lahan, maksimal 10% per minggunya.
Istirahatlah di sela-sela latihan. Membiarkan otot beristirahat bisa meningkatkan 
daya tahannya. Ini terutama bisa dilakukan saat Anda berlatih angkat beban. 
Coba variasikan waktu istirahat Anda tergantung jenis latihannya.
Berikan waktu cuti untuk otot Anda. Kalau Anda melakukan latihan intens, otot 
Anda perlu waktu 48 jam untuk istirahat sebelum bisa bekerja maksimal lagi. Tapi 
ini tidak berarti Anda harus berhenti berlatih. Atlit angkat beban sering memecah 
latihannya jadi dua bagian, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Ini 
strategi agar tetap bisa berlatih dan beristirahat sekaligus.
Lakukan active recovery. Misalnya Anda baru saja bersepeda pada hari sebe-
lumnya, cobalah jalan-jalan ringan. Ini berguna agar tubuh Anda tidak kaku dan 
membuang sisa-sisa ‘racun’ pada otot. (adt) m
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Wall Sits

1.
2.

 
10 repetisi

Chair Dips

1.

2.

 
8-12 repetisi

Kemeja lengan panjang lengkap dengan dasi yang senada, serta satu 
set meja komputer dan sebuah kursi kerja, bukanlah suatu halangan 
untuk melakukan latihan saat Anda bekerja di kantor. Selain untuk 
mengatasi kekurangan waktu olahraga yang sering Anda jadikan 
alasan, latihan di kantor juga berguna untuk memperbaiki kesalahan 
postur tubuh yang biasa Anda lakukan saat duduk di depan komputer, 
sehingga tubuh dapat lebih rileks. Ikuti gerakan-gerakan berikut dan 
pastikan Anda tidak melakukannya di depan atasan Anda!

Pahat Tubuh Selagi di Kantor

Sandarkanlah punggung Anda di depan dinding dan buka kaki selebar bahu.
Secara perlahan turunkan tubuh Anda hingga lutut Anda tertekuk seperti saat 
sedang duduk. Tahan posisi ini selama 5-10 detik, kemudian kembalilah ke 
posisi semula. Latihan ini sangat baik untuk kaki dan paha Anda.

Duduklah di ujung kursi kerja dan pastikan telapak kaki rata di atas lantai. 
Letakkan kedua tangan Anda di sudut kursi dan secara perlahan angkat 
pantat Anda dari ujung kursi. Fokuskan berat tubuh pada kedua tangan Anda. 
Jaga agar punggung tetap tegak.
Turunkan tubuh Anda secara perlahan, hingga lengan atas hampir sejajar 
dengan lantai. Kemudian kembali ke posisi semula. Latihan ini sangat baik 
untuk otot trisep Anda.
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Knee-to-Elbow Touches 

1. 

2.

10-12 repetisi

Seated Leg Lift

1.
2.
 

10-12 repetisi

Twists

1.

2. 

8-10 repetisi

Pahat Tubuh Selagi di Kantor
Duduklah di atas kursi dengan telapak kaki rata di atas lantai. Letakkan tangan Anda di belakang 
kepala.
Angkat lutut kiri Anda dan secara bersamaan arahkan sikut kanan ke arah lutut kiri. Lakukan hal 
yang sama untuk lutut kanan dan sikut kiri. Latihan ini sangat baik untuk otot perut Anda.

Duduk tegak di kursi kerja Anda. Luruskan kaki Anda dengan telapak kaki menyentuh lantai.
Angkat kedua kaki bersamaan dari atas lantai dengan tetap menjaga agar kaki tetap lurus sehingga 
antara kaki dan tubuh atas membentuk huruf “L”. Tahan selama 5 detik dan turunkan kaki Anda kembali 
perlahan-lahan. Rasakan kontraksi pada paha Anda.

Duduk tegak di ujung kursi kerja Anda dan posisikan 
tangan seperti posisi “menyerah”.
Putar tubuh Anda sejauh mungkin ke arah kiri dan 
tahan posisi ini selama dua detik. Kemudian kem-
balilah ke posisi awal. Ulangilah sebanyak 3 kali ke 
posisi kiri dan lakukan hal yang sama 3 kali ke arah 
kanan.
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Take away or dine in?
Ada dua macam gaya bercinta, hurried dan leisurely. Anda lebih suka take away atau 
hidangan utama di restoran? Nah, perbedaan antara hurried sex dan leisurely sex 
sama seperti itu. Hurried sex, seringkali dilakukan oleh para manusia modern saat ini, 
terburu-buru untuk mencapai puncak, dan biasanya lebih banyak dilakukan oleh pria. 
Rex, teman saya selalu bertanya, ”Apa sih yang bisa dinikmati pria pada saat fore-
play, dimana para wanita menjadi inti dari proses yang memakan tenaga itu?” Yup, 
pertanyaan ini pasti sering ditanyakan oleh banyak pria, dan mendorong terjadinya 
hurried sex.
Padahal banyak hal yang bisa diperoleh dari seks dengan bumbu foreplay yang 
berkualitas atau leisurely sex. Menurut para sex therapist, lesisurely sex menambah 
sensasi orgasme yang akan Anda rasakan. Tidak hanya itu, bahkan dapat membantu 
meningkatkan kualitas hubungan cinta Anda. Terakhir, bila berhasil memuaskan pa-
sangan, yang notabene pasti menyukai foreplay, Anda tinggal menunggu saat ia 
akan ganti mengajak Anda ”melihat bintang”.

Chill out... and become a sensuous lover
So, ternyata banyak manfaat dari leisurely sex baik secara fisik maupun batin. Tapi 
bagaimana caranya?
Kata-kata adalah bagian dari puisi, warna menghidupi lukisan, dan sentuhan adalah 
jiwa dari seks. So touch your partner! Bukan hanya sekedar sentuhan, tapi rasakan 
setiap detil dari tubuh pasangan Anda, tanpa terburu-buru untuk melakukan inter-
course. Eksplorasi seluruh tubuhnya, jangan hanya gunakan tangan, gunakan bagian 
tubuh lainnya. Pijatan juga sangat bermanfaat dalam foreplay, temukan bagian-ba-
gian yang sensitif dari pasangan Anda, dan berikan tekanan-tekanan yang sesuai.

Attention to 4T
Yang diinginkan wanita adalah more time, more touch, dan more talk. Satu lagi 
adalah more tenderness. Seringkali pria terkesan terburu-buru dan kasar. Lakukan 
dengan tenang, bukannya para wanita tidak tahu bagaimana menikmati, tapi mereka 
menundanya untuk kenikmatan mereka sendiri. So don’t get rush, Anda tidak sedang 
dikejar deadline bukan?

Be naughty and romantic
Foreplay tidak hanya berlaku di tempat tidur, lakukan juga di kantor. Hey, bukan itu 
maksud saya. Hubungi pasangan Anda lewat ponsel dan gambarkan apa yang akan 
Anda lakukan sesampainya di rumah, ceritakan bagaimana Anda akan menyen-
tuhnya di bagian-bagian tertentu, dan seterusnya. Sesampainya di rumah, ciptakan 
suasana yang mendukung. Gunakan lilin, setel lagu smooth jazz, dan siapkan sebotol 
wine. Dan bersiaplah untuk tidak tidur malam ini!

Remember your first kiss
Tidak ada salahnya mempelajari seni dari berciuman itu sendiri. Hindari bibir yang 
kaku karena daya tarik bibir terletak pada teksturnya yang lembut. Pelajari trik-trik 
baru, jangan terpaku pada cara berciuman tertentu. Dan ingat, berciuman bukan 
hanya untuk bibir pasangan Anda, tapi juga untuk seluruh tubuhnya.

Turn it on!
Setelah menguasai trik-trik di atas, Anda perlu mengetahui beberapa fakta mengenai 
pasangan Anda. Pelajari apa yang disukainya, bagian tubuh mana yang paling sen-
sitif, dan yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasikan apa yang dia dan 
Anda inginkan, coba bersifat terbuka.

Sekarang Anda telah mengetahui manfaat dan bagaimana melakukan foreplay yang 
berkualitas. Bagi Anda yang telah memiliki pasangan, go for a ride... make your 
partner wild... Dan bagi Anda yang belum memiliki pasangan, paling tidak Anda 
sudah tahu bagaimana cara bermain dengan baik dan benar nantinya... (jod)

You Can’t Hurry Love
Learn How to Drive Your Partner Wild…

“Foreplay is to caress with a phrase, nibble with a term, 
and climax on a concept”. Yup, it’s all about art and 
pleasure. Apakah Anda telah memberikannya kepada 
pasangan Anda? Kama Guide akan membimbing 
Anda untuk meningkatkan kemampuan foreplay, dan 
memuaskan pasangan malam ini juga!
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