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Cewek Bugil
Sekarang ketika gadis itu mulai menunjukkan cintanya dengan indikator luar dan gerakan, seperti yang dijelaskan dalam
bab terakhir, kekasih harus mencoba untuk mencapai di atas sepenuhnya oleh berbagai metode dan sarana,
mengingatkan sebagai berikut:
Ketika terlibat bersama-sama dengan dia dalam rekreasi atau olahraga ia sengaja harus memegang tangannya. Dia
harus berlatih di atas padanya mencakup beragam macam, seperti karena merangkul menyentuh, dan lain-lain sudah
dijelaskan dalam bab sebelumnya (Half II, Bab II). Dia harus menunjukkan sepasang manusia nya meminimalkan dari
daun pohon, dan hal-hal seperti itu, pada interval. Ketika terlibat dalam olahraga air, ia harus menyelam pada jarak
darinya, dan datang ujung di dekatnya. Dia harus menyajikan menyukai peningkatan merek baru dari semak-semak
dedaunan dan hal-hal seperti itu. Dia harus menjelaskan kepada dirinya ia menderita rasa sakit pada rekeningnya. Dia
harus berhubungan dengan dia mimpi indah bahwa dia memiliki sebagai salam untuk wanita yang berbeda. Pada partai
dan majelis kasta, ia harus duduk di dekatnya, dan menyentuhnya bawah beberapa pura-pura atau berbeda, dan setelah
meletakkan kakinya di atas tangannya, ia harus menghubungi masing-masing perlahan-lahan jari kakinya, lalu tekan
ujung kuku, jika menguntungkan ini, ia harus membayar uang untuk kakinya dengan tangan dan ulangi hal yang sama.
Dia juga perlu menekan jari tangannya di antara jari-jari kakinya ketika ia terjadi harus mencuci kaki Nya, dan setiap kali
ia memberikan sesuatu untuk membawanya atau apa pun darinya, ia harus menunjukkan kepadanya dengan metode
dan melihat betapa dia mencintainya.
Dia harus memercikkan air pada bilasan dia dibawa untuk mulutnya, dan ketika sendirian dengannya di tempat sepi,
atau dalam kegelapan, ia harus membuat suka padanya, dan katakan padanya apa yang sebenarnya pikiran tanpa
menyusahkan dirinya dengan cara apapun . Setiap kali ia duduk bersama-sama dengan dia di kursi yang sama atau
kasur ia harus berkata kepadanya, `saya memiliki satu hal untuk menginformasikan Anda dalam 'non-publik, setelah itu,
ketika dia datang untuk mendengar di tempat sepi, ia harus kategoris cintanya kepada ekstra dengan cara dan tandatanda daripada dengan kata-kata. Ketika ia melibatkan mengetahui keadaan perasaannya ke arah dia harus imitasi
berada di kesehatan miskin, dan mungkin membuat dia datang ke rumahnya untuk berbicara padanya. Di sana ia harus
sengaja memegang tangannya dan meletakkannya di mata dan dahi, dan di bawah kepura-puraan membuat siap
beberapa obat untuk dia harus meminta dia untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan dalam kata-kata berikut:
`kerja ini harus dilakukan oleh Anda, dan tidak ada orang lain. " Ketika dia ingin pergi ia harus membiarkan dia pergi,
dengan permintaan tulus untuk kembali dan melihat dia lagi. Sistem sakit harus dilanjutkan selama 3 hari dan tiga
malam. Setelah ini, saat ia mulai datang menemuinya sering, ia harus terus percakapan panjang bersama dengan dia,
karena, kata Ghotakamukha, `meskipun seorang pria mencintai wanita yang pernah begitu banyak, ia tidak pernah
berhasil keluar menguntungkan dengan jumlah yang berlebihan berbicara'.
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