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De Kama Sutra, samengesteld door
Vatsyayana in de vierde eeuw voor
Christus, verkent seksualiteit als een
integraal onderdeel van het menselijk
bestaan. Met het argument dat geluk en
morele plicht (dharma) zijn afhankelijk van
uitgebreide sociale ritueel om de essentiele
behoeften van het leven te voldoen, de
Kama Sutra beschrijft de praktijken,
rituelen, en overlevering van de erotische
(kama) in menselijke relaties.,Deel De
I.VatsyayanaSutra.
INLEIDENDE
VOORWOORD. groet aan Dharma, Artha
en Kama. OP DE AANKOOP VAN EEN
Dharma, Artha en Kama. OP de kunsten en
wetenschappen worden bestudeerd. HET
LEVEN VAN EEN BURGER. over de
soorten VROUWEN Resor TED DOOR
DE BURGERS EN VAN VRIENDEN en
boodschappers. DEEL II. van de
seksuelevereniging. vormen van seksuele
UNIE VAN DE EMBRACE. op zoenen.
OP persen of markering, of krabben met de
nagels. bij bijten, en de middelen aan te
wenden met betrekking tot vrouwen van
verschillende landen ..van de verschillende
manieren van liggen, en diverse soorten
congres
van
de
verschillende
vervoermiddelen in het oog springende, en
van de geluiden moeten zeman,.. OVER
VROUWEN handelen het deel van een en
van het werk
een man van vanDE
AUPARISHTAKA of mond Congres.
VAN DE WEG hoe te beginnen en hoe u
het CONGRES END. VERSCHILLENDE
van het Congres en LIEFDE ruzies. DEEL
III. over de overname van een vrouw. op
het huwelijk. vertrouwen schept in het
meisje. OP verkering, EN DE manifestatie
van de gevoelens door uiterlijke tekenen en
daden. OVER dingen te doen ALLEEN
DOOR DE MENS EN DE AANKOOP
VAN DE MEISJE daardoor. Ook wat er
gedaan moet worden door een meisje te
verkrijgen over een man, en hem
onderwerpen aan haar. Betreffende
bepaalde vormen van huwelijk DEEL IV.
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OVER EEN VROUW. Over de wijze van
het leven van een deugdzame vrouw, en
van haar GEDRAG tijdens de afwezigheid
van haar man. OP HET GEDRAG VAN
DE OUDSTE VROUW NAAR de andere
vrouwen van haar man, en op dat van een
jongere vrouw naar de ouderen. OOK OP
HET GEDRAG VAN EEN MAAGD
WEDUWE hertrouwd; van een vrouw een
hekel aan haar man, van de vrouwen in
HAREM van de Koning; en ten slotte op
HET GEDRAG VAN EEN MAN NAAR
vele vrouwenmannen... DEEL V DE
vrouwen
van
andere
VAN
DE
EIGENSCHAPPEN VAN MANNEN EN
WOMEN.-de redenen waarom vrouwen
REJECT de adressen van Men.-over
mannen die succes hebben met vrouwen,
en over vrouwen die gemakkelijk kunnen
worden verkregen over. over het maken
kennis met de vrouw, en van de
inspanningen om GAIN
haar over
....ONDERZOEK VAN DE STATE OF
MIND EEN VROUW gaat over de
activiteiten van een GO-TUSSEN OVER
DE LIEFDE VAN PERSONEN IN
DIENST VOOR DE VROUWEN VAN
ANDERE
MENSEN
OVER
DE
VROUWEN VAN DE KONINKLIJKE
HAREM, EN van het houden van de eigen
VROUW 119 DEEL VI ..OVER
courtisanes
inleidende
opmerkingenMANNEN;. van de oorzaken
van een courtisane toevlucht te nemen tot
van de middelen verbonden aan ZELF de
gewenste MAN;. en van de aard van de
mens dat het wenselijk is om de hoogte te
zijn waarin je leeft als een vrouw. VAN
HET middel om GELD. Van de tekenen
van de verandering van een Lovers
gevoelens en van de weg naar van hem
afverlies,... OVER RE-UNION met een
vroegere minnaar van de verschillende
soorten GAIN van winst en Daarmee
gepaard gaande winsten en verliezen; en
twijfels; AS OOK van de verschillende
soorten van courtisanes DEEL VII... over
de middelen van het aantrekken van
anderen voor JEZELF HOOFDSTUK I.
OP
persoonlijke
versiering;
OP
onderwerpen van de harten van anderen;.
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EN TONIC GENEESMIDDELEN van de
wegen van SPANNENDE Desire, EN
DIVERSE experimenten, en recepten.
SLOTOPMERKINGEN. Dit boek was
ongelooflijk. Ik voelde me een beetje
overdonderd in het begin. Zo veel schrijven
en geen fotos te tonen u verschillende
posities, enz. Maar het was zo informatief
Ik had geen idee hoeveel ik zou leren van
een boek. Een absolute must voor iedereen
die iets onzeker of verveeld met de traditie
geslachtsgemeenschap.
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