Een gigolo iets voor jou?
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Mogelijkheden en speciale verzoeken
Er kunnen veel verschillende redenen zijn om een gigolo in te zetten. Omdat het voor de hand ligt
dat niet iedereen een ervaring met een gigolo heeft gehad en het voor sommige dames een stap
is in het onbekende, is het van belang dat hij op de hoogte is van Uw persoonlijke voorkeuren en
verwachtingen. Natuurlijk is het zo dat niet iedere wens vervuld kan worden, maar…probeert een
goede gigolo Uw belangen te behartigen en zich empathisch op te stellen. Wilt U gebruik maken
van deze diensten en vraagt U zich af of een afspraak mogelijk is op locatie? Vraag gerust om
meer informatie.
Privacy en geheimhouding
Je kunt er op vertrouwen dat het contact altijd in privé sfeer blijft. Gegevens worden met respect
en op discrete wijze behandeld. En onder geen enkel beding verstrekt aan derden. Het is voor
beide partijen zeer belangrijk om een authentieke en vrije communicatie te kunnen onderhouden.
Een gigolo huren betekent ook dat er vanuit mag worden gegaan dat er plaats is voor jou
persoonlijke voorkeuren en emotionele leven. Ik durf te stellen dat dit in beginsel het verschil
moet maken tussen een doorsnee ‘man uit de kroeg‘ en een escort man waar Jou wensen
duidelijk centraal staan.
Er wordt naar je geluisterd
Het mag dan wel niet voor iedere vrouw de normale gang van zaken zijn…Maar er bestaan nog
echte mannen met oprechte interesse in jou belevingswereld. Helaas komt het te vaak voor dat je
met mannen in aanraking komt welke vooral interesse hebben in zichzelf, hun werk en waar ze
allemaal zo goed in zijn… Er is natuurlijk niets zo onaantrekkelijk als een man die niet luistert
naar Uw innerlijke belevingswereld.

Is het inhuren van een gigolo voor iedere vrouw weggelegd?
De vraag of het voor iedere vrouw een optie is om een gigolo te bestellen hangt voornamelijk af
van de wensen en verzoeken die het plaatje compleet maken. Je kunt je wel voorstellen dat niet
alle dates op de zelfde wijze verlopen. Omdat Je natuurlijk niet zomaar op deze pagina terecht
bent gekomen ga ik er van uit dat je wellicht langer met het idee speelt om een man in te huren…
Het meest voor de hand liggend is het All-in pakket waar je er voor kunt kiezen om vier uur
gebruik te maken van escort diensten ongeacht de locatie (Waar jij de vrije hand in hebt). Goed
mogelijk is dat je wenst om bijvoorbeeld een hotelkamer te huren waar de ontmoeting plaats zal

vinden, deze kosten zijn niet bij het afgesproken tarief inbegrepen. Dit gedeelte valt echter onder
jou eigen verantwoordelijkheid en zal je zelf zorg dragen aan de reservering van de kamer.
Positieve ervaringen van dames..’wat een gigolo kan betekenen’
Aantrekkelijk gevonden worden heeft een positieve invloed op Uw privé leven, carrière en de
liefde… Met regelmaat vertellen vrouwen achteraf dat ze een fijne ervaring hebben gehad en het
als een verademing hebben ervaren.
“Ik sta weer met beide benen op de grond..”
“Zo blij dat ik de stap genomen hebt, het geeft me zo’n speciaal gevoel..”
“Ik voelde me begrepen, Een lieve man met oog voor wat een vrouw
belangrijk vindt…”
Minimale leeftijd en hoe wordt er omgegaan met eventuele onzekerheden?
De vrouwen die gebruik maken van een gigolo zijn een afspiegeling van de maatschappij en
natuurlijk verschillend van karakter en interesses. Vanaf 21 jaar is het mogelijk om te boeken, de
gemiddelde leeftijd is tussen de 40 en 50 jaar. De verwachting is dat dat met der tijd iets zal
verschuiven. Er wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft leeftijd, afkomst en uiterlijk. Iedere
vrouw is uniek en heeft haar eigen innerlijk en geschiedenis. Onzeker zijn hoeft niet, natuurlijk
heeft ieder mens onzekerheden daarom is het belangrijk dat jij je begrepen, veilig en ontspannen
voelt.
Seksueel geblokkeerd door ervaringen met mannen uit het verleden
Seksuele blokkades kunnen jou seksleven behoorlijk aan banden leggen en slechte ervaringen
met mannen kunnen dat in stand houden. Omdat deze zaken meer aandacht vragen is het goed
om hier tijdens het contact over te spreken, zo kan er rekening gehouden worden met jou
persoonlijke situatie. Alles is bespreekbaar... En er is flink wat ruimte voor eigen inbreng. Minder
prettige ervaringen kunnen als het ware “overschreven” worden voor nieuwe leuke ervaringen.
‘Dat is nu eenmaal het werk van een goede gigolo!…’ Wil je meer weten over het inhuren van
een escort man, een boeking doen? Neem nu contact op met gigolocompany en huur
vandaag nog een gigolo!
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