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Một gã đàn ông có đẳng cấp cao trong chốn phòng the cũng mang những đặc điểm tương tự
như một ngôi sao sân cỏ.  Nhìn chung, nam giới rất hào hứng với chuyện phân biệt đẳng cấp.
Trong công việc, trên bàn nhậu,…          họ hay bị ám ảnh bởi sự phân chia đẳng cấp. Và trên
giường, cánh mày râu cũng không thoát khỏi suy nghĩ này. Vậy đâu là một anh chàng có đẳng
cấp cao trong chuyện chăn gối, điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn vươn tới?    Khi
nói đến khái niệm đẳng cấp thì người ta hay dùng để đánh giá các vận động viên thể thao, đặc
biệt là cầu thủ bóng đá. Một cầu thủ đẳng cấp cao là cầu thủ có thể chạy suốt 90 phút, có
phong độ ổn định, kỹ chiến thuật điêu luyện và nhuần nhuyễn. Cầu thủ ấy không chỉ biết đàm
nhận tốt vai trò vốn có mà còn phải có những pha bóng xuất thần, đôi khi làm xoay chuyển cả
cục diện trận đấu. Có thể đôi lúc chơi mờ nhạt gần như suốt cả trận nhưng lại tỏa sáng chỉ
trong một vài phút mang đến những phép màu. Anh ta luôn biến hóa và có thể rất giỏi trong
những màn độc diễn, nhưng trên hết là luôn phải phối hợp tốt với đồng đội của mình.
 
 

  

Một gã đàn ông có đẳng cấp cao trong chốn phòng the cũng mang những đặc điểm tương tự
như một ngôi sao sân cỏ.

  

Trước hết, anh ta phải là người có đam mê trong chuyện ấy. Khi xung trận luôn cống hến hết
mình để tạo nên những màn trình diễn ngoạn mục. Sức mạnh ấy được sinh ra từ sự sung mãn
về thể chất chứ không phải nhờ thuốc men. Họ cũng hiếm khi phải bận tâm đến những chứng
rối loạn khi lâm trận.
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Trong suốt quá trình, người đàn ông đẳng cấp phải duy trì được sức dẻo và độ dai. Anh ta luôn
chiến đấu bền bỉ và không khi nào tỏ ra phải hụt hơi. Khi đã ra đi là phải mang phần thưởng trở
về, không chấp nhận nỗi tiếc nuối khi phải “rơi tiền giữa đường”.

  

Một anh chàng luôn hừng hực khí thế và luôn trung thành với kiểu hòa hợp truyền thống. Anh ta
dễ dàng lên đỉnh và xuống dốc nhẹ nhàng. Vậy anh ta đã đủ để khẳng định đẳng cấp? Chưa
đủ, một khi còn thiếu vắng sự biến tấu. Anh ta phải biết vận dụng tất cả kỹ thuật để có được sự
đa dạng trong màn trình diễn. Mỗi lần đến là một tư thế, nhịp độ làm cho đối tác luôn cảm thấy
bất ngờ và choáng ngợp.

  

Anh ta sẽ làm điều đó trên cái giường ấm áp khi cả hai đã sẵn sàng? Nếu vậy thì đẳng cấp ấy
chỉ mới ở mức lưng chừng mà thôi. Không chỉ là điêu luyện về kỹ thuật mà còn phải biến hóa
về chiến thuật. Người đàn ông đẳng cấp là người biết tạo ra những khoảng khắc bất ngờ, bùng
nổ, không thể quên. Có thể trong một thoáng bất chợt nào đó, ở một nơi bất kỳ nào đó, sự tập
kích bất ngờ của anh ta sẽ làm nên những khoảng khắc huy hoàng trong tình ái, ghi nhận đẳng
cấp của họ. Trong quá trình gần gũi cũng vậy, những sự thăng hoa bất chợt sẽ truyền cảm hứng
mới lạ.

  

Một người được xem là có đẳng cấp là người không bao giờ chấp nhận lối mòn, dù lối mòn đó
luôn dẫn tới thành công. Sự mới mẻ, sáng tạo là điều luôn được đặt ra. Thậm chí, chàng ta phải
biết chấp nhận những sự khám phá đầy tính phiêu lưu.

  

Người có đẳng cấp cao phải là người biết lắng nghe, đọc được ý muốn người khác và tạo nên sự
hòa hợp tối đa. Là người cân bằng ranh giới mong manh giữa cho và nhận. Người ấy phải tạo
được sự an tâm nơi đối tác. Làm họ luôn được thõa mãn, trầm trồ thán phục và bị cuốn hút bởi
những pha trình diễn của mình.

  

Tất cả những điều đó chỉ có thể phát huy khi chàng ta có một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, sức
khỏe tốt ở đây không chỉ với điều kiện “vô bệnh” mà còn là trạng thái khỏe khoắn và sung sức.

  

Khi đã đạt đến đẳng cấp này thì việc còn lại của người đàn ông là ở mãi trên đẳng cấp mà mình
đã tạo ra.

  Theo LG.  Tìm nhanh

 2 / 2


