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Jak doprowadzić kobietę do orgazmu ?
Jeżeli nie poznasz ciała kobiety, nigdy nie dasz jej tego, czego oczekuje. Zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć.
Jak doprowadzić kobietę do orgazmu czyli dać jej to czego pragnie.

Na początek zaczynamy od stworzenia relaksującego nastroju.

W miejscu gdzie kobieta ma mieć orgazm, musimy zatroszczyć się o kilka rzeczy.

1.Przyjemny zapach(nie może tam być np. starych noszonych skarpetek)
2.Muzyka, przyjemna nastrojowa(żebyś nie puścił jej czasami Ave Maryja)
3.Alkohol, najlepiej wino(nie dawaj jej wódki i nie próbuj za szybko upić)
4.Łóżko, bardzo ważne. Czysta pościel, poduszki etc.
5.Zakup żel do masażu erotycznego.
6.Wyłącz telefon
7.Zgaś światło lub zasłoń jej oczy. To pobudza zmysły.

Kolejnym krokiem jak doprowadzić kobietę do orgazmu jest mówienie do niej samych przyjemnościach, żadnych
tekstów typu praca itp.

Zaczynamy używać jej guzików za pomocą dotyku, masażu, lizania, głaskania a nawet szczypania.

1.Włosy

To czuły punkt kobiety jak wiele innych, o czym przeczytasz dalej.
Zaczynasz od szyi przesuwając palce w kierunku czubka głowy.
Swobodnie zagłębiasz ręke w jej włosac to podrażnia jej nerwy na skórze głowy.
2.Uszy
Krawędzie uszu to jest twój cel, delikatnie przesuwaj po nich palcem.
Podrzej temperature ciepym oddechem skierowanym na jej ucho.
3.Biust
Dotykaj całych piersi, delikatnie je pieszcząc, a później dopiero przejdź do drażnienia brodawek. Próbuj
wszystkiego, głaskania, ściskania, całowania.
To doprowadzi ją do uniesienia
4.Ręce
Dotykaj wnętrze jej rąk, masuj je. Jest tam około 72 tysiące nerwów, co oznacza, że każdy z tych nerwów może stać
się kapitalnym miejscem erogennym.
Przekonaj się sam, ile jej to sprawi radości.
5.Brzuch
Masuj jej brzuch zaczynając poniżej piersi i kierując się w dół.
To powinno doprowadzić cię do wzgórka łonowego, początku pochwy.
6.Krocze
Masuj łechtaczkę trzema palcami.
Delikatnie pociągaj wargi sromowe. Dotykaj je raz szybko a raz wolno, zobaczysz wtedy na twarzy partnerki
rozkosz
7.Uda
Pieść jej nogi, a szczególnie uda, zaczynając od dołu i zbliżając się do pochwy, lecz
powstrzymaj się przed dotknięciem jej krocza.
8.Stopy
Masuj jej palce i lekko uciskaj.
Wiele kobiet twierdzi, że to doprowadza je do potężnej erekcji.
Czytaj dalej kolejnych kilka sztuczek, jak doprowadzić kobietę do orgazmu.
1.Możesz lekko pociągnąć ją za włosy, lub trzymać ją za fryzurę ujeżdżając ją od tyłu
2.Chuchaj jej do ucha ciepłym powietrzem podczas stosunku. Ciepłe powietrze z twoich ust pobudzi ją jeszcze
bardziej, co będzie miało większy wpływ na orgazm.
3.Pozwól jej na zrobienie ci dobrze.
Wiele kobiet marzy o tym, by bez żadnego gadania uklęknąć i wyjąć ci go ze spodni.
4.Możesz posmarować jej sutki odrobiną miętowej pasty do zębów to je podrażni i będzie czuła uczucie chłodu i
delikatnego szczypania.
5.Mów do niej gdy pieścisz jej kroczę.
Gdy będziesz mówił i jednocześnie to robił, jej wrażenia będą bardziej odczuwalne.
6.Uciskaj Trójkąt
Trzy centymetry nad górną linią jej włosów łonowych wyczujesz niewielką wklęsłość. Połóż tam dłoń i delikatnie,
rytmicznie uciskaj.
Jest to skupisko zakończeń nerwowych, bardzo silnie przewodzących do mózgu uczucie przyjemności. Naukowcy
udowodnili, że stymulacja tego miejsca może doprowadzić kobietę do orgazmu.
7.Zwiąż ją
Przywiąż ją do łóżka.

Zniewolenie podnieca około 90% kobiet
8.Punkt G
Wsuń dwa palce i ok. 4cm od wejścia do pochwy wyczujesz niewielkie zgrubienie.
To punkt G. Włóż palce jeszcze centymetr głębiej i gdy poczujesz niewielki wzgórek, zacznij go pocierać.
To doprowadzi ją do wytrysku.
9.Daj jej luksusu.
Dotykaj jej krocza przeróżnymy wartościowymi przedmiotami, najlepiej biżuterią.
Na koniec artykułu Jak doprowadzić kobietę do orgazmu przedstawię kilka porad, bo
podobno badania wskazują, że coraz częściej mężczyźni za szybko kończą.

1.Kochaj się jak najwięcej i jak najczęściej. Praktyka czyni mistrza.
2.Przed seksem wysikaj się.
3.Zanim zaczniesz się kochać, daj kobiecię rozkosz czyli grę wstępną.
4.Posadź dziewczynę „na górze”. Dzięki temu wygodnie sobie leżysz na plecach, twoje mięśnie odpoczywają, a
penis jest mniej stymulowany – więc orgazm przychodzi później. Jedną z najlepszych pozycji do opóźnienia
wytrysku jest „na motyla”, gdzie partnerka siada na twoich udach z rozłożonymi nogami, pochyla się do tyłu i
podpiera dłońmi.
5.Gdy jesteś blisko celu, zaproponuj zmianę pozycji.
6.Uprawiaj seks w wodzie.

7.Rób to powoli.
8.Trochę alkoholu.
9.Kilka godzin przed przewidywaną randką zrób sobie dobrze własną ręką.
10.Uprawiaj sport regularnie. Bardzo ważne
11.Jeżeli za szybko skończysz. Zrób to jeszcze raz
Pamiętaj jednak, że droga do kobiecych orgazmów w kazdym przypadku jest nieco inna.
Najlepsze drogi jakie są do sprawdzenia czego chce twoja partnerka.
1. Metoda prób i popełniania błędów(droga długa)
2. Musisz zapytać co ona lubi i czego oczekuje(droga szybka)

W ten sposób masz już mniej więcej dużo wartościowej wiedzy na temat jak doprowadzić kobietę do
orgazmu.
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