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Csempészd
a tangád
a kezébe!

belsõ combodon lassan felfelé, egészen a lábad kö- hiányára a szoknyád alatt.
zéig. Ez különösen akkor lehet izgalmas, ha nem viselsz alsónemût.
5./ A zuhany jótékony

3./ Mutasd meg a hátsó feled!

Szinte hihetetlen, hogy az a testrész, mely nagyrészt ülésre szolgál, mennyire foglalkoztatja a férfiak fantáziáját. A konyhában a legkönnyebben úgy
Vannak az életben olyan idõszakok és helyze- vonhatod magadra partnered figyelmét, ha rövid rutek, amikor a férfi hajlamos megfeledkezni arról, hában tartózkodsz és keresgélni kezdesz valamit a
legfelsõbb fiókban vagy szekrényben. A kivillanó
hogy partnere nõ.
hátsónak kevés férfi tud ellenállni.
Mindenek elõtt egy fontos figyelmeztetés: Óvakodj az alábbi tanácsoktól, ha nem kedveled az ero- 4./ Csábítás nyilvános helyen
tikát. Azok ugyanis azonnali és garantált eredményt
hoznak. Ezért csak saját felelõsségedre alkalmazd
Ilyesmi fõleg akkor hatásos, ha mindketten unatõket!
kozni kezdenétek. Az unalmas társaság körülülte étNézzünk szembe a tényekkel! A legtöbb férfinek termi asztaltól menj ki a toalettbe, de ne csak az ormég csak öt percre sincs szüksége ahhoz, hogy izga- rod púderezd be. Vedd le a tangát és mikor visszalomba jöjjön egy nõtõl. Általában öt másodperc is térsz nyomd gyorsan partnered kezébe. Az zavaráelegendõ. Mégis vannak az életben olyan idõszakok ban gyorsan be fogja süllyeszteni az intim fehérneés helyzetek, amikor hajlamosak megfeledkezni ar- mût zakója zsebébe. Innentõl másra sem fog tudni
ról, hogy partnerük Nõ. A haverok társasága, a gondolni, mint az izgató fehérnemûre, illetve annak
gyöngyözõ hideg sör, a futball EB, az autója, a munkája annyira elvonhatják a figyelmét barátnõjükrõl, feleségükrõl, hogy
néha emlékeztetni kell õket arra, hogy
férfiasságuknak látható jelét adják.
Következzék tehát a figyelemelvonás 7
garantált módszere, melyek közül egy is
elég arra, hogy partnered már azelõtt otthagyja a TV képernyõjét, hogy a meccs
közvetítõje száján a “Góóóóól! kiáltás elhalna.

1./ Vetélytárs: a számítógép
Vannak olyan éjszakák, mikor kedvesed a számítógépet választaná helyetted.
Ha képtelen vagy elcsalni a gép elõl, fordítsd a magad javára a férfi ülõ helyzetét.
Lopózz mögé, miközben felhajtod a blúzod. Melleddel érintsd meg a férfi vállait
és nyakszirtjét. A mûvelethez még a melltartódat sem fontos levenni. A csábító
mozdulatokat addig végezd, míg kedvesed nem bírja tovább és feléd fordítja a
székét. Innentõl már a tiéd a terep.

2./ Vetélytárs: az újság
A férfi ujjai az újságlapokon, miközben azt szeretnéd, ha veled foglalkoznának. Felesleges ilyenkor az ágyból szólongatni õt, vagy mindenféle morzejeleket leadni. Légy bátor! Ragadd meg a férfi kezét és húzd testednek azon részére,
ahová szeretnéd, hogy õ helyezze. A gondolat, hogy a keze olyan helyen van, mely
téged izgalomba hoz, elég arra, hogy
gyorsabban olvadjon fel, mint a vaj a mikrohullámú sütõben. Vezesd a férfi kezét

Jó kérdés, de kinek
tegyem fel?
Megannyi kérdés motoszkál a gyakorló szeretkezõkben. Csak éppen feltenni nincs kinek, vagy ódzkodnak attól, hogy egy szakembert zaklassanak ilyen
ügyekkel.
Íme továbbisor a leggyakrabban felötlõ kérdések közül:
– Igaz, hogy a férfi mellbimbója ugyanolyan érzékeny, mint a nõé?
– Igen, de az emberek többsége nem tud róla. Legalábbis ez derült ki egy
felmérésbõl. Arra a kérdésre ugyanis, hogy melyek az érintésre, simogatásra
legérzékenyebb testrészek, a férfiak válaszaiban a mell érintése elõkelõbb helyen szerepelt, mint a nõknél. Pedig a férfi mellbimbója nagyon is érzékeny!
– Igaz, hogy az orgazmus elõsegíti a teherbe esést? És ha igen, hogyan?
– Igaz. Bizonyítékok támasztják alá, hogy a nõk orgazmusa serkenti a megtermékenyülést, bár nem elõfeltétele a terhességnek. Kutatók szerint, a nõi orgazmus során a csúcspont elõidézte izom-összehúzódások szinte vonzzák az
ondósejtet a méh és a méhkürt felé. Egyes kutatók még filmfelvételrõl is beszélnek, amelyen tisztán látszik, hogy ilyenkor a méhnyak csõformát vesz fel.
Ha nincs orgazmus, nincsenek izom-összehúzódások, és a spermának saját
erejébõl kell célba érni.
Más szakértõk szerint a nõi orgazmus és a terhesség közötti összefüggés inkább abból ered, hogy akiknek gyakrabban van orgazmusuk, többet szeretkeznek, ezért nagyobb esélyük van a teherbe esésre.

hatása

Álmos, fáradt partnered csábítsd el egy forró zuhanyra. Ez nemcsak frissítõ, hanem izgató is, fõleg
ha ketten tartózkodtok a zuhany alatt. Az is jó, ha te
zuhanyozol elõször, és még nedvesen, csillogó mezítelen testtel lépsz ki a zuhany alól. Partnered képtelen lesz ellenállni a látvány csábításának.

6./ Szex az autóban
Sok férfi fantáziájában elsõ helyet foglal el az
orális szex egy 160 km/óra sebességgel robogó autóban. Ez körülbelül olyan lehet, mintha te a fodrásznál hajvágás közben futkároznál. Hogy az életveszélyt elkerüld, nem szükséges, hogy az orális
szexre valóban sor kerüljön. Elég, ha csak beszélsz
róla. Mondd el pontosan, hogy mit és hogyan csinálnál a férfival. Minél vadabb a dolog, annál jobb. Innentõl aztán hagyj mindent a férfi fantáziájára. A
hosszú utazás bizonyára rövidebbnek fog tûnni, ha
csak nem kell megállni váratlanul valamelyik autós
kitérõnél, hogy partnered kellõen megnyugtasd.

7./ A férfi ujjai
Ha már mindezeket kipróbáltad, vagy
a könnyebb utat akarsz választani, egyszerûen fogd meg a férfi ujját és vedd a
szádba. Elõtte nedvesítsd meg az ajkaid.
A férfi ujjait vezesd végig ajkaidon, majd
bánj úgy vele, mint egy nyalókával. Az
üzenet a férfi számára egészen egyértelmû, mivel másra sem tud ilyenkor gondolni, mint arra, hogy az ajkaid valami
egészen mást vesznek közre. Hihetetlen –
amíg ki nem próbálod – hogy az ilyesmi
egy perc alatt elgyengíti még a legkeményebb legényeket is. És akkor még négy
percet ki sem használtál!

További konkrét ötletek:
A férfi éppen a videó kamerájával foglalatoskodik, amikor teszel. Készítsünk
most egy olyan filmet, amit nem mutatunk meg a gyerekeknek.
– Ahányszor csak hazatelefonál a partnered az üzleti útjáról, kezdd így a telefonbeszélgetést: Éppen mezítelen vagyok, vagy Épp most jöttem ki a zuhany
alól.
– Kicsit gyerekes, de hatásos: Ragadd
meg a barátod övét, pillants bele a nadrágjába és kérdezd meg: Akarod, hogy
nagyobb legyen?

Forrás: kiskegyed.hu
– Igaz, hogy a nõk vágya a harmadik iksz után tetõzik, míg a férfiaké
tizen-húszas éveikben?
– Ha kizárólag az orgazmusok számát vesszük, lehet, hogy így van. A férfiak tizenévesen és húszas éveik elején számolnak be a legtöbb orgazmusról.
A nõk viszont a húszas éveik közepétõl a negyvenes éveik közepéig a legaktívabbak. Kutatások azt mutatják: minél idõsebb egy férfi annál több idõre van
szüksége a következõ erekcióig. A tinédzsereknél elég egy perc, a 60 éves férfiaknál ez az idõszak egy órára is kitolódhat. A nõk az orgazmuskészség csúcsát húszas éveik vége és harmincas éveik eleje közötti periódusban érik el, és
ezt sokáig szinten is tudják tartani (bár sok nõ számol be csökkent szexuális
vágyról a menopauza idõszakától).
– Igaz, hogy kétféle nõi orgazmus létezik: a csikló- és a vaginális orgazmus?
– Nem igaz. A megkülönböztetés Sigmund Freudtól, a pszichoanalízis atyjától ered, aki szerint a nõi orgazmus helye a vagina, nem pedig a csikló. A Gpont létét tagadók szerint éppen fordítva. A csikló a test legérzékenyebb része
– 8000 idegvégzõdés helyezkedik el itt, szemben a férfi nemi szerv 4000 idegvégzõdésével!
A nõt testében ez játszódik le valójában: a nemi szervekbe és a medencébe
vér áramlik, mely nyomást gyakorol. A szövetek megtelnek vérrel, fokozva a
nyomást. Végül a feszülõ szövetek összehúzódása kilöki a vért, összehúzódásokat elõidézve a méhben, a vaginában, a záróizomban és a vagina bejárata
elõtti izmokban. A csikló ingerlése elõsegíti az orgazmus bekövetkeztét és növeli az intenzitását.

