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Jak Się Całować?Jak Całować Dziewczynę? - Poradnik Pierwszego
Pocałunku
Oto kolejny już poradnik z cyklu Porady Seksualne Dla Opornych. Po więcej tekstów mojego autorstwa wstukaj w
Google nazwę cyklu który cie interesuje.

Przed wami kolejna porada z cyklu "Porady Seksualne Dla
Opornych". W tym artykule postaram się dokładniej zobrazować
i opisać odwieczny problem z chęcią nauczenia się namiętnego
całowania dziewczyny bądź chłopaka.
Otóż, nauczyć się całować dziewczynę jest w dzisiejszych czasach o niebo
łatwiej, niż miało to miejsce w latach ubiegłego tysiąclecia, czyli kiedy to ja się
tego uczyłem. W dobie telewizji, gdzie nie tylko już w ﬁlmach po 22, ale i w
serialach o 18, a nawet w ﬁlmach familijnych o 12, pary namiętnie się całują,
obecna młodzież ma zadanie poniekąd ułatwione. Internet jest kolejnym,
niewyczerpalnym źródłem wiedzy, dzięki któremu możemy zobaczyć i
przeczytać jak namiętnie całować dziewczynę.

Ok, zacznijmy wiec.. Na początku musimy
wiedzieć, ze przyjemność z całowania
rodzi się w głowie w umyśle, a nie w
ustach. Usta są tylko narzędziem
przeprowadzającym nasz pocałunek do
mózgu, który to właśnie tworzy
przyjemność. Identycznie sprawa ma się z
orgazmem, który u kobiety zaczyna się
właśnie w głowie. Ale nie o orgazmie
mieliśmy dziś opowiadać, a o całowaniu.
Tak wiec, wiedząc już, ze przyjemność z
pocałunku siedzi w kobiecej głowie,
postarajmy się w jakiś sposób
przygotować nasze pole pod ten pierwszy
pocałunek. Jeśli czytasz ten artykuł, to
zapewne nie masz wielkiej wprawy w
całowaniu i niedługo zamierzasz popełnić
swój pierwszy pocałunek z nowa
dziewczyna. Przygotujmy wiec grunt.
Dobrze byłoby, gdybyś podczas rozmowy
zapytał dziewczynę czy lubi się całować.
Ogromna szansa jest, ze odpowie ci ze
Lubi. Wtedy, nawet jest ona nie
zrewanżuje ci się tym samym pytaniem,
fajnie jest jeśli powiesz jej, że ty również
uwielbiasz się całować i dla ciebie
całowanie to coś więcej niż tylko
dotykanie się ustami. Postaraj się sprawić
na niej wrażenie, że całowanie to dla
ciebie swego rodzaju rytuał i jest dla
ciebie bardzo ważne, że nie dajesz takiej
przyjemności każdej dziewczynie, która by tego chciała, że twój pocałunek jest tylko dla wybranych i wyjątkowych
dziewczyn i w końcu że obdarowana twoim pocałunkiem dziewczyna, powinna czuć się wyjątkowa. Jeśli sprawisz,
ze dziewczyna odbierze twoje całowanie jako coś wyjątkowego to sukces w dalszych poczynaniach masz
GWARANTOWANY.
Przejdźmy teraz do samego procesu całowania od strony technicznej.

Najlepszy efekt pocałunek daje jeśli umieścisz w nim dwie bardzo ważne cechy: pewność siebie i
delikatność. Skupmy się na tym pierwszym pocałunku nowej dziewczyny. Postaraj się aby wasze
twarze się do siebie zbliżyły, czy to podczas rozmowy, czy po prostu powiedz do niej -"Popatrz na
mnie" i się do niej przysuń.

Jeśli rozmawiacie dotknij jej twarzy dłonią, zrób to
pewnie jak gdybyś na przykład odgarniał jej kilka
włosów z twarzy, udawaj, ze robisz to mechanicznie, jeśli
mówisz przy tym to nie przestawaj mówić. Po tym
przykładowym odgarnięciu jej włosów za uch dotknij jej
ucha, nawet nie całkiem przypadkiem, przejedz
delikatnie palcami po linii żuchwy, pogładź przez ułamek
sekundy po policzku przejeżdżając delikatnie dłonią,
wytwórz po prostu kontakt twojej dłoni z jej twarzą,
zaznaczając że robisz to ze swoista pewnością siebie i
naturalnie. Zrobisz na niej ogromne wrażenie, kiedy po
tym dotknięciu i przykładowym odgarnięciu jej włosów
na chwile przerwiesz rozmowę i z delikatnym uśmiechem
na twarzy włożysz swoja dłoń z rozłożonymi palcami
miedzy jej włosy z tylu głowy, tuż nad karkiem i
przyciągniesz jej głowę do siebie. Uwierz mi, dla każdej
dziewczyny to znak, ze będzie za chwile pocałunek. W
ułamku sekundy jej ciało przygotuje się na zbliżenie
twoich ust i miejmy nadzieje, ze ona chce cie pocałować,
bo jeśli nie, cały nasz misterny plan legnie w gruzach.
Możliwe jest poniekąd przekonanie się i sprawdzenie czy
ona chce żeby doszło do pocałunku, czy nie. Jeśli nie
opiera się twojej dłoni przyciągającej jej głowę do siebie, to może znaczyć że ma ochotę cie
pocałować. Jeśli miała wcześniej zamknięte usta, a w momencie gdy jej głowa jest już bliżej
twojej, jej usta w magiczny sposób się delikatnie otworzyły - to może oznaczać, że jest duża
szansa na soczysty pocałunek.Teraz masz dwa wyjścia. Albo ja delikatnie pocałujesz,
zmniejszając te delikatność w miarę długości czasu jaki trwa pocałunek, albo - co ja osobiście
preferuje, postąpisz następująco. Kiedy już wasze twarze są bardzo blisko siebie, przestań
przyciągać dłonią jej głowę nie wyjmując dłoni spomiędzy jej włosów. Pozwól jej zbliżyć usta do
twoich ust jeśli tego chce. Jeśli ona zbliżając się do twoich ust dotknie swoimi twoich, odsuń
głowę nieznacznie, uciekając kilka centymetrów od jej dotyku. Po chwili przyciągnij jej głowę
prawie dotykając swoich ust, pozwól jej zostać chwile w takiej minimalnej odległości i znów
odsuń na kilka centymetrów swoja twarz i pozwól jej odsunąć odrobinę głowę. Rob wszystko z
delikatnym uśmiechem, daj jej wyraźnie do zrozumienia ZE TO ZABAWA!
Kolejnym etapem jest muskanie. Kiedy wasze usta są już tak blisko siebie ze wystarczyło by lekko wysunąć język,
żeby się dotknąć, zbliż swoje do jej ust jeszcze bardziej dotykając ich delikatnie.
Jej naturalnym kolejnym ruchem
powinna być chęć pocałowania cię,
na co ty oczywiście robisz co?

Odchylasz z delikatnym, zawadiackim uśmiechem głowę odrobinę do tylu, uniemożliwiając jej tym samym
pocałowanie cię. Jeśli widzisz, ze ona podejmuje już twoja zabawę, to jesteś na super drodze. Plan zadziałał. Teraz
nie ma już stresu, oboje traktujecie to jako grę, zabawę i świetnie nadajecie w tym temacie na tych samych falach.
Kontynuuj zabawę z muskaniem swoimi ustami jej ust jeszcze przez kilkanaście sekund. W pewnym momencie
zatrzymaj się i delikatnie wyciągnij jeżyk dotykając jej ust, dosłownie muśnij ich swoim wilgotnym językiem, po
chwili zrób to znowu, jeśli ona podejmie zabawę i zrobi to samo kontynuujcie to jeszcze przez kilka chwil. Teraz
pora na prawdziwy pocałunek. Raptownie lecz bardzo delikatnie przyciągnij ja do siebie jeszcze bardziej i bliżej niż
była. Tak, żeby jej ciało zaczęło stykać się jeszcze bardziej z twoim, zbliż się twarzą do jej ust tak, zęby ona
wyczula, ze święci się coś innego, otwórz szerzej swoje usta dając jej tym samym do zrozumienia, ze teraz już
będzie ten wielki słynny pocałunek...i zamiast raptownie i z silą, pocałuj ja delikatnie i bardzo powoli.

Zacznij od złapania pomiędzy swoje śliskie i wilgotne wargi jej górnej wargi i wyślizgnięcia jej
spomiędzy swoich, dołóż do tego lekkie muśniecie językiem. Później możesz przechylić swoja
głowę delikatnie na bok, obojętnie na który i zrób to samo z jej obydwiema wargami na raz,
dodając tez oczywiście delikatnie wyciągnięty język. Potem, chwile z otwartymi już ustami
połączonymi z jej ustami pobawcie się subtelnie w muskanie się językami. Nie musi to być wcale
brutalna i siłowa przepychanka języków, delikatne stykanie się nimi na ułamek sekundy tez jest
bardzo przyjemne. Kieruj jej głowa zwracając przy tym uwagę czy ci na to pozwala. Całuj ja ze
swoja głową przechylona na bok oraz na wprost, zmień przechylenie swojej głowy na drugi bok
jeśli chcesz wprowadzić dodatkowy element urozmaicenia.
Baw się tym pocałunkiem, spraw żeby ona tez się nim
bawiła. Jeśli będziesz się stresował to pocałunek
wyjdzie sztucznie. Zabierz rękę z tylu jej głowy i
dotykaj ja w okolice żuchwy, przyciągając jej twarz
delikatnie do siebie. Taki pocałunek może trwać
nawet kilkanaście minut jeśli odpowiednio modulujesz
jego intensywność, szybkość i zmieniasz pozycje
swoich ust. W każdym jednak nawet
najnamiętniejszym pocałunku przychodzi czas na
zakończenie. Zakończenie, które jest bardzo ważne,
zakończenie, po którym ona będzie chciała jak
najszybciej znów poczuć twoje usta na swoich.
Zakończenie powinno być szybkie, dające swoisty
niedosyt i chęć kontynuacji. Pamiętasz co pisałem o złapaniu jej górnej wargi i wypchnięciu jej
spomiędzy swoich warg na początku pocałunku? Teraz, kiedy wasze usta są już czerwone,
ukrwione, mokre i nabrzmiałe, zrób to samo z jej dolna warga. Wessij delikatnie jej dolna wargę
pomiędzy swoje usta i powoli "smokcząc" ja niezwykle delikatnie, ciągnąc ja do dołu swoimi
wargami pozwól się jej wyślizgnąć spomiędzy swoich warg.
Po takim pocałunku możesz być pewien, ze zostaniesz w jej pamięci na długie lata i każdy
następny całujący ja chłopak zostanie porównany właśnie do ciebie i do twojego pocałunku.
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