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Zanim Zaczniesz Przeczytaj o Wyłączeniu 
Odpowiedzialności 
Jeśli uważasz, że rozmowy o seksie to coś obraźliwego, jeśli nie 
czujesz się komfortowo w tej dziedzinie życia oraz jeśli nie masz 
ukończonych 18 lat, nie korzystaj z tego kursu. 
 
Niniejszy produkt ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera 
jedynie prywatne zdanie autora, które nie może być traktowane jako 
fachowa porada. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
wykorzystanie poniższych treści przez Czytelnika. Czytelnik ponosi 
pełną odpowiedzialność za swoje czyny i ich konsekwencje. 
 
Czytelnik ma obowiązek chronić siebie przed chorobami 
przenoszonymi drogą płciową, ryzykiem niechcianej ciąży 
i zachowywać wszelkie możliwe środki ostrożności podczas aktu 
seksualnego, szczególnie wtedy, gdy uprawia seks z partnerką, której 
nie może do końca ufać. 
 
Nie jestem lekarzem. Produkt ten nie zawiera porad medycznych, 
które pomogą Ci rozwiązać problemy zdrowotne. Jeśli masz problemy 
ze zdrowiem, udaj się do lokalnej kliniki, gdzie lekarze pomogą Ci je 
rozwiązać.  
 
Przed zastosowaniem jakiejkolwiek informacji z tego kursu zapytaj 
swojego lekarza o zgodę, gdyż treści tu przedstawione są jedynie 
moim prywatnym zdaniem i nie mogą być traktowane jako porada 
medyczna.  

Prawa Autorskie 
Żadna część, jak i całość publikacji, nie może być kopiowana ani 
w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, przechowy-
wana jako źródło danych ani odczytywana w środkach publicznego 
przekazu bez pisemnej zgody autora. Zabrania się jej publicznego 
udostępniania w Internecie oraz odprzedaży. 
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Wstęp Oraz Ważne Zasady 
Dlaczego napisałem tę publikację? 
 
Seksualne aktywności zajmują w naszym życiu sporo miejsca. Jednak, 
gdy jesteśmy sam na sam z kobietą w intymnych okolicznościach, to 
często zaczynamy wpadać w zakłopotanie, powtarzać te same 
schematy nie wnosząc do naszych intymnych kontaktów i życia 
erotycznego niczego nowego.  
 
W wyniku tego nasze miłosne przygody stają się coraz bardziej 
przewidywalne i nudne. To zabija nie tylko przyjemność z miłosnego 
aktu, ale wpływa na całą relację z kobietą, również w innych 
aspektach życia. 
 
Dlatego chciałbym podzielić się z Tobą sposobami, które mogą 
pomóc Ci w uczynieniu Twoich stosunków seksualnych bardziej 
gorącymi, a całe życie erotyczne bardziej pasjonującym i... lepszym 
niż kiedykolwiek.  
 
Są to pomysły, podpowiedzi, wskazówki, które możesz zastosować 
jeszcze dzisiejszego wieczoru.  
 
Wciel w życie, przetestuj jak najszybciej choć kilka z nich i pozwól 
swojej partnerce przeżyć coś nowego w intymnych okolicznościach 
i to niekoniecznie w sypialni. 
 
Korzystając z poniższych wskazówek regularnie będziesz mógł 
zaobserwować, jak ona zakochuje się w Tobie na nowo podczas 
każdej miłosnej przygody. 
 
Jak korzystać z tej publikacji, aby wynieść z niej jak najwięcej? 
 
Zastosuj zasadę „książki kucharskiej” 
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Nie wszystkie podpowiedzi i przepisy na gorące chwile muszą być 
odpowiednie dla Ciebie i Twojej kobiety, podobnie jak nie wszystkie 
potrawy z książek kucharskich lub z blogów kulinarnych, z których 
być może korzystacie, muszą Wam smakować. 
 
Wybieraj tylko te wskazówki, które w Twoim przekonaniu sprawdzą 
się w Waszym przypadku. Być może za jakiś czas Wasze miłosne 
smaki się zmienią i będziesz mógł wdrożyć więcej gorących strategii. 
 
Moja praca nie polega na tym, aby uczyć Cię, co masz robić, ale aby 
pokazać Ci, co można robić w ramach przeróżnych erotycznych 
aktywności oraz aby pomóc Ci rozwinąć Twoją wyobraźnię 
w intymnych tematach. 
 
Przeczytaj wszystko 
 
Nie omijaj wskazówek ani rozdziałów. W każdej z nich jest coś 
cennego, co możesz wnieść do swoich relacji z Twoją ukochaną. 
 
Ewentualnie możesz porównać moje podpowiedzi ze swoimi 
doświadczeniami i wyciągnąć wnioski, aby coś lepiej zrozumieć lub 
spojrzeć na jakieś sytuacje z innej perspektywy, dzięki czemu 
nauczysz się jeszcze więcej. 
 
Czytaj aktywnie 
 
Gdy zapoznajesz z jakąś podpowiedzią, staraj się wyobrazić sobie 
sytuację, w której od razu ją stosujesz. Przeprowadź pewnego rodzaju 
miłosny trening w swojej głowie. Pozwoli Ci to łatwiej zapamiętać 
przeróżne gorące wskazówki.  
 
Niektóre podpowiedzi będziesz mógł testować od razu na sobie, co 
pozwoli Ci jeszcze lepiej zrozumieć ich sens. 
 
Znajdziesz również takie, które będą wymagać od Ciebie krótkiego 
przygotowania i czasu na wdrożenie w życie. 
 
Wracaj do przykładów 
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Gdy przeczytasz całość, Twoja wyobraźnia będzie bogatsza 
o mnóstwo nowych pomysłów na gorące chwile, które będą mogły 
urozmaicić erotyczny świat Twój oraz Twojej drugiej połówki. 
Jednak z pewnością nie będziesz w stanie wcielić w życie wszystkich 
na raz w ciągu kilku dni, a nawet tygodni. Dlatego dodawaj stopniowo 
do seksualnych przygód z Twoją partnerką coś nowego.  
 
Po jakimś czasie wróć do poradnika i przeczytaj go jeszcze raz.  
 
Gwarantuję Ci, że mnóstwo interesujących informacji wyleci Ci 
z głowy albo może być tak, że do pewnych wskazówek dorośniesz 
i zrozumiesz je dopiero za jakiś czas. 
 
Może być też tak, że za jakiś czas czytając tę publikację dostrzeżesz 
w moich podpowiedziach zupełnie inny kontekst. 
  
Dlatego zachęcam, aby za jakiś czas wrócić do tych wskazówek 
i przerobić je jeszcze raz. 
 
Stosuj w praktyce 
 
Gdy Ci się coś spodoba, od razu możesz postarać się wcielić to 
w życie. Nie próbuj spamiętać wszystkich wskazówek od razu.  
 
Jeśli nie masz partnerki, spróbuj wcielić te wskazówki w swojej 
wyobraźni.  
 
Jest taka zasada, że obrazy, które masz w głowie, realizują się 
w świecie rzeczywistym, więc takie fantazjowanie może znacznie 
przyspieszyć przyciągnięcie do Twojego życia kobiety, z którą oddasz 
się miłosnym przygodom. 
 
Warto też przeglądać tę publikację przed każdym miłosnym aktem 
i wybierać jedną lub dwie podpowiedzi, aby wzbogacić chwile 
miłosnego uniesienia i uczynić seks dużo ciekawszym przeżyciem. 
 
Twórz swój własny arsenał 
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Ten poradnik mocno rozbudzi Twoją wyobraźnię i oprócz 
wskazówek, z którymi się zapoznasz, wpadniesz na mnóstwo swoich 
własnych pomysłów.  
Gdy przyjdzie Ci do głowy coś nowego, co chciałbyś przeżyć ze 
swoją partnerką, to zapisz to, aby nie wyleciało Ci z głowy. 
 
Czy musisz stosować wszystkie wskazówki? 
 
Absolutnie nie. Nie musisz zastosować wszystkich wskazówek 
i podpowiedzi, aby odnieść wiele sukcesów podczas intymnych 
momentów z partnerką. 
 
Z niektórymi możesz nie czuć się komfortowo, więc ich nie stosuj.  
 
Nie próbuj również na siłę przekonywać swojej partnerki do czegoś, 
czego nie będzie chciała zrobić lub do czegoś, na co nie będzie jeszcze 
gotowa.  
 
Może też być tak, że pewne podpowiedzi nie będą dla Was dobre na 
dziś, ale gdy wrócisz do nich za rok albo za dwa, to wtedy mogą 
okazać się strzałem w dziesiątkę. 
 
Czy to działa? 
 
Gdy pierwszy raz będziesz wcielał w życie niektóre porady, mogą one 
na początku nie sprawiać tyle przyjemności kobiecie i nie dawać 
takich rezultatów, jakich byś oczekiwał.  
 
Będziesz musiał testować ich działanie, obserwować reakcję i skupiać 
się na prawidłowym wykonywaniu. Bądź zdeterminowany i próbuj 
kilka razy zanim całkowicie coś odrzucisz. 
 
Zaczynamy! 
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Rozdział I 

Fundamenty Sztuki Kochania 
 
Jeśli chodzi o udany seks, nie ma nic ważniejszego niż właściwy 
sposób myślenia oraz odpowiednie fundamenty, na których budujesz 
swój erotyczny świat. 
 
Powyższe kwestie mogą mieć duży wpływ na jakość Waszych 
miłosnych doświadczeń oraz na ilość przyjemności, którą oboje 
czerpiecie angażując się w przeróżne miłosne akcje.  
 
Dlatego na początek chciałbym przedstawić Ci kilka wskazówek, 
które pozwolą lepiej zrozumieć, co tak naprawdę, według mnie, 
oznacza wyrażenie „niesamowity seks”. 
 
Wskazówka 2 
 
Nic chyba tak nie rozpala kobiety, jak wprowadzenie jej umysłu 
w stan „oczekiwania” i to bez względu na to, czy robisz to przed 
seksem, czy w trakcie. 
 
To kolejny ważny elementem udanego aktu seksualnego i jedno 
z fundamentalnych praw sztuki kochania. 
 
Za każdym razem, gdy kobieta daje Ci zielone światło, powinieneś 
trochę przystopować rozwój dalszych wydarzeń. 
 
Drocz się z nią i wstrzymuj rozwój sytuacji nawet, gdy ona jest już 
całkowicie gotowa i mógłbyś z nią zrobić, co tylko Ci się podoba.  
 
Będąc facetem, który przeciąga pewne gorące momenty, kobieta 
jeszcze bardziej będzie napalona na Ciebie, a seks nabierze więcej 
smaków.  
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Poprzez tego typu „droczenie się” wszystko, co robicie, będzie 
bardziej ekscytujące i ciekawsze.  
 
Na przykład, gdy zaczynasz ją rozbierać i rozsuwasz zamek od bluzki, 
zatrzymaj się w połowie i delikatnie wycofaj.  
 
Gdy zsuniesz lekko bieliznę z jej pośladków, pocałuj ją w odsłonięty 
fragment, a po chwili załóż bieliznę z powrotem.  
 
Ciesz się widokiem seksownej bielizny na jej gorących pośladkach 
i koniecznie wyraź swój zachwyt nad obrazkiem, który właśnie 
oglądasz. 
 
Możesz to zrobić na przykład poprzez użycie jakiegoś gorącego 
komplementu.  
 
Dopiero za drugim lub trzecim podejściem odsłoń całkowicie jej nagie 
fragmenty ciała. 
 
Zacznij całować jej nogi od stóp poprzez łydki, uda zmierzając 
w kierunku jej centrum rozkoszy.  
 
W momencie, gdy jesteś już bardzo blisko krocza, wycofaj się 
i zacznij od początku całować drugą nogę. Możesz tak zrobić 2 lub 
3 razy. 
 
Posuwaj się cały czas naprzód, ale co jakiś czas rób mały krok do tyłu.  
 
Cały ten proces stanie się być może jeszcze bardziej przyjemny dla 
Ciebie niż dla niej, gdy poczujesz efekty stosowania powyższych 
strategii. 
 
Wskazówka 7 
 
Kobiety uwielbiają również romantyczny seks, czyli taki, który jest 
pełen zaskakujących momentów, ciepłych zwrotów i dowodów na 
głęboką miłość. 
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Zapewniając swojej ukochanej romantyczne, a także dominujące 
doświadczenia, które przytoczyłem powyżej, staniesz się dla niej 
facetem odgrywającym rolę romantycznego brutala.  
 
Więc co robić, aby stać się w jej oczach romantycznym brutalem 
i jeszcze lepszym kochankiem? 
 
Podczas pocałunków oraz podczas seksu trzymaj ją za dłonie w taki 
sposób, aby Wasze palce były splecione ze sobą. 
 
Wybieraj takie pozycje, w których możesz utrzymać dużo kontaktu 
wzrokowego. 
 
Rób przerwy podczas miłosnych igraszek, aby drażnić jej skórę 
powolnymi ruchami swoich dłoni, palców i paznokci po całym ciele. 
 
Używaj romantycznych łóżkowych tekstów i zmysłowych, barwnych 
komplementów, które działają na kobietę lepiej niż najlepszy 
afrodyzjak.  
 
Przerywaj dominujące chwile romantycznymi akcjami, takimi jak na 
przykład zlizywanie lodów z jej ciała. 
 
Mów, że jest niesamowitym prezentem, który dostałeś od życia, że nie 
możesz opanować radości z powodu tego, że los pomógł Ci odnaleźć 
drugą połówkę. 
 
Mów, że uwielbiasz być w jej gorące szparce, która jest dopasowana 
do Twojego przyjaciela jak sukienka uszyta na miarę. 
 
Mów, że za każdym razem, gdy jesteś w niej, czujesz jakbyście byli 
połączeni na zawsze albo jakby realizowało się przeznaczenie, 
magiczne zaklęcie z przeszłości lub z poprzedniego wcielenia. 
 
Powyższych tekstów możesz używać na poważnie lub po prostu 
w charakterze dobrej zabawy lub odgrywając jakąś rolę i zamieniając 
sypialnię w mały teatr. 
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Wskazówka 12 
 
Użycie jakiejś „seks zabawki” może dostarczyć Wam nowego rodzaju 
przyjemności i więcej satysfakcji z intymnych przygód. Jeśli jeszcze 
z nich nie korzystałeś, spróbuj.  
 
Przeglądnijcie wspólnie oferty w internetowym sklepie dla dorosłych 
i wybierzcie mały wibrator lub sztucznego członka. Nie obawiaj się, 
że seks zabawki zastąpią Cię w sypialni. Są one tylko pewnym 
urozmaiceniem, a nie alternatywą.  
 
Zamówienie jakiegoś gadżetu erotycznego i oczekiwanie na przesyłkę 
również może dostarczyć Wam obojgu wielu ciekawych emocji. 
 
Ewentualnie sam coś wybierz i zaskocz swoją partnerkę na przykład 
podczas seksu oralnego, dodając do Twoich pieszczot nowe doznania, 
których kobieta nie będzie się spodziewać. 
 
Więcej gorących akcji z użyciem „łóżkowych gadżetów” oraz 
dziesiątki wrażliwych miejsc, które możesz nimi stymulować, poznasz 
w innych moich kursach. 
 
Wskazówka 22 
 
Jeśli chcesz być lepszym kochankiem, to zwracaj uwagę na to, aby 
Twój penis był zawsze ładny i zadbany.  
 
Wielu kobiet w ogóle nie interesuje Twój rozmiar i wolą faceta 
z małym, ale ładnym sprzętem, niż z dużym i brzydkim lub 
nieforemnym. 
 
W tym momencie przypomina mi się pewna sytuacja, w której facet 
ściąga swoją bieliznę przed kobietą, a ona uśmiecha się i wypowiada 
w jego kierunku słowa: „O, jaki ładny maluch”. 
 
W tym momencie facet zakłada bokserki, wychodzi wkurzony 
i obrażony z sypialni.  
 



Seks Lepszy Niż Kiedykolwiek 
 

 

Kobieta zdezorientowana i zasmucona krzyczy: „O Boże! Dlaczego 
wszyscy chcą mieć dużego?” 
 
Wskazówka 24 
 
Oryginalne, unikatowe nazewnictwo intymnych części ciała pozwoli 
Wam czuć się bardziej komfortowo w wyrażaniu Waszych potrzeb, 
a przy okazji może przyczynić się do wzrostu radości w łóżku 
o 1000%. 
 
Łatwiej i zabawniej jest powiedzieć, że zaraz dobierzesz się do jej 
szparki, zwiedzisz magiczną grotę, niż używać jakichś medycznych 
określeń.  
 
Na penisa możesz mówić armata, batonik, tygrys, instrument, 
wojownik, magiczna różdżka, przyjaciel, czarodziej, tajski masażer, 
odkrywca, zdobywca. 
 
Na jądra powiedz kokosy, orzeszki, perełki, cudeńka, diamenty, kule 
armatnie, pojemnik na amunicję, życiodajne kule, praliny. 
 
Piersi możesz nazywać cytrynkami, cycuszkami, melonikami, 
jabłuszkami, generatorami doznań i westchnień. 
 
Na łechtaczkę możesz mówić perełka, magiczny guziczek, przycisk 
do bram rozkoszy.  
 
Pochwa dla niektórych to słodka szparka, jaskinia rozkoszy, dziurka, 
tunel z atrakcjami. 
 
Natomiast jej narządy płciowe jako całość to myszka, cipka, 
ciasteczko z dziurką, muszelka, zakątek rozkoszy, fabryka 
przyjemności. 
 
Podobnie możesz nazywać procesy i czynności, które zachodzą 
w sypialni, takie jak masturbacja, wytrysk czy orgazm.  
 
Zamiast używać tych określeń wykorzystaj któreś z poniższych. 
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Niegrzeczny masaż, eksplozja, erupcja wulkanu, różowa magia, 
wystrzał, wybuch wewnętrznej energii, szczyt rozkoszy, sięgnięcie 
gwiazd, wybuch przyjemności, mizianie ze sobą, samopieszczenie, 
zabawa ze sobą, fajerwerki, romantyczny incydent, niegrzeczny 
moment, kosztowanie, chrupanie. 
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Rozdział II 

Tworzenie Zmysłowej Atmosfery 
 
Dobrze by było, gdyby Wasza sypialnia była miejscem, gdzie oboje 
będziecie mogli się zrelaksować i odciąć od otaczającego świata.  
 
W powietrzu powinien unosić się zapach relaksu, a niekiedy 
pożądania i podniecenia. Wówczas oboje będziecie czerpać większą 
przyjemność z erotycznych przygód. 
 
Zadbaj o odpowiednią temperaturę, światło, zapach, muzykę, ale także 
o to, aby co jakiś czas zmieniać atmosferę, gdyż te same obrazy, 
zapachy i takie samo światło może się po prostu znudzić. 
 
Wskazówka 33 
 
Zapal dużą ilość małych świeczek i rozstaw je w całej sypialni. 
Poukładaj je na pułkach, podłodze i szafkach. Możesz również 
umieścić je dookoła dywanu i wówczas kochajcie się w ognistym 
kręgu.  
 
Niech tych świeczek będzie naprawdę dużo, ale zachowaj środki 
ostrożności, aby nie wywołać przypadkowo pożaru. 
 
Inną opcją jest rozpalenie kilku świec i umieszczenie ich we 
wzorzystych lampionach w różnych miejscach sypialni w taki sposób, 
aby rzucały one cienie na ścianę tworząc tym samym magiczną 
atmosferę. 
 
Duży wybór lampionów do świec jest na przykład w sklepie IKEA 
albo na allegro. 
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Wskazówka 39 
 
Gdy Twoja kobieta nie jest w nastroju do uprawiania miłości, nie 
próbuj jej przekonywać, gderać, skamlać i prosić się. Zepsujesz w ten 
sposób nastrój jeszcze bardziej.  
 
Zamiast narzekać rozbudź jej fantazję i na przykład opowiedz jakąś 
barwną, gorącą historię z podtekstami. 
 
Przypomnij jakiś moment z Waszego życia, gdy byliście całkowicie 
zrelaksowani, gdy śmialiście się do bólu brzucha lub gdy byliście 
niesamowicie napaleni. Okaż swoje zrozumienie i powiedz coś 
w stylu poniższego zdania. 
 
„Moja droga, widzę, że nie masz w ogóle energii i jesteś padnięta. 
Chodź, zrobię Ci relaksujący masaż”. 
 
Gdy jej nastrój się poprawi, gdy poczuje Twój dotyk, gdy krew 
zacznie krążyć szybciej w jej żyłach, a jej wyobraźnia zacznie szaleć, 
to wówczas ona sama będzie chciała się do Ciebie dobrać.  
 
Nie obrażaj się, nie stresuj, nie wywieraj na niej presji tylko rusz 
głową i uruchom kreatywność, a rozwiążesz każdy problem. 
 
Wskazówka 43 
 
Rozsyp płatki róż na łóżku. Gdy będziecie się kochać będą one 
przyklejać się do jej skóry i dostarczą jej ciekawych bodźców.  
 
Ewentualnie podczas gry wstępnej obsyp kobietę płatkami 
w momencie, gdy się tego nie spodziewa. 
 
Zamiast płatków róż możesz wykorzystać kamienie szlachetne 
w kształcie pereł rozsypując je na pościeli. 
 
Podczas gry wstępnej możesz również wystrzelić z tuby konfetti 
w kształcie serc i w ten sposób stworzyć atmosferę jakbyście kochali 
się na przyjęciu urodzinowym. 
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Wskazówka 46 
 
Połączcie miłosne igraszki ze wspólnym pieczeniem jakiejś pysznej 
potrawy w piekarniku. 
 
Gdy zapach ulubionego dania będzie unosił się w mieszkaniu, Wy 
będziecie mogli w tym czasie zabawiać się ze sobą. 
 
Po kilku miłosnych atrakcjach zjedzenie pysznego dania sprawi, że 
poczujecie się dosłownie jak w raju. 
 
Wskazówka 53 
 
Spontaniczny seks jest fantastyczny, ale zaplanowane igraszki 
również mają ogromną ilość plusów.  
 
Więc zaplanujcie jakąś noc ze szczegółami. Wiedząc o tym dużo 
wcześniej nie będziecie mogli doczekać się tego dnia.  
 
Będziecie się nakręcać i budować w swoich umysłach różne fantazje, 
które będziecie chcieli zrealizować. 
 
Opisz jej scenariusz gorącego wieczoru, na przykład wysyłając jej 
sekwencję wiadomości, na przykład takich jak te poniżej albo jakichś 
innych w podobnym stylu: 
 
„Salon...” 
 
„Ty na krześle w czarnej bieliźnie...” 
 
„Ja na sofie...” 
 
„Na stole butelka rumu...” 
 
„W moich dłoniach szklanka z lodem...” 
 
„Chwytasz butelkę i nalewasz mi porcję alkoholu...” 
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„Bierzesz duży łyk, aby dodać sobie odwagi...” 
 
„Powoli ściągasz bieliznę i zaczynasz rozpalać swoje ciało by jeszcze 
więcej za chwile chciało...”  
 
Itd. 
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Rozdział III 

Zniewalająca Gra Wstępna 
 
W mojej definicji gra wstępna to ogół wszystkich rodzajów 
aktywności, których celem jest zwiększenie poziomu podniecenia, 
obudzenie pożądania oraz wywołanie seksualnego napięcia 
i erotycznych fantazji.  
 
Gra wstępna może zakończyć się stosunkiem płciowym albo jakąś 
inną formą aktywności, a więc niekoniecznie klasycznym seksem. 
 
Gra wstępna może także nie zakończyć się niczym i można 
potraktować ją jako osobny proces prowadzący do mentalnej 
przyjemności. 
 
Możesz również spojrzeć na grę wstępną jak na pewien ciąg zdarzeń, 
który może rozpocząć się dużo wcześniej zanim dojdzie do kontaktu 
Waszych ciał.  
 
Na przykład, w ciągu dnia możesz robić wiele rzeczy, które wpłyną na 
poziom podniecenia kobiety i rozpalą w niej pożądanie do białości, co 
być może zaowocuje wieczorem, gdy oboje znajdziecie się w pościeli. 
 
Wskazówka 58 
 
Wypróbuj technikę „mów i rób”. Mów do niej, co za chwilę z nią 
zrobisz i podążaj za swoimi słowami.  
 
Gdy ją całujesz i dotykasz ust, powiedz, że za chwilę Twój paluszek 
podąży na południe, aby zrobić małe zamieszanie pomiędzy jej 
gorącymi udami. 
 
Możesz tez powiedzieć, że zaraz zrobisz coś, co przeniesie ją w inną 
czasoprzestrzeń, do krainy bajkowych rozkoszy. 
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Gdy już jest rozgrzana powiedz, że za chwilę w nią wejdziesz 
i będziesz wchodził w nią coraz głębiej i głębiej, tak głęboko, że 
zacznie się zastanawiać, czy kiedykolwiek się zatrzymasz i czy 
przypadkiem nie dotarłeś do jej serca. 
 
To bardzo dobrze działa na kobiety. 
  
Jest to też forma droczenia się, gdyż po tym, jak powiesz, co chcesz 
zrobić, możesz przez chwilę jeszcze się powstrzymywać lub podążać 
do celu okrężną drogą. 
 
Wskazówka 60 
 
Gdy chcesz ją rozebrać, spróbuj to zrobić tak, aby wszystko działo się 
płynnie i aby kobieta nie zauważała momentu, gdy znikają kolejne 
partie jej ubrania. 
 
Możesz wypróbować ten sposób. Zaproponuj jej zrobienie masażu. 
Następnie ściągnij z niej spodnie, mówiąc, że chcesz wymasować 
również jej nogi, łydki i stopy.  
 
Rozepnij jej stanik mówiąc, że Ci przeszkadza w skupieniu się na 
każdym fragmencie pleców.  
 
Gdy będziesz chciał się posunąć dalej poproś, aby się obróciła, albo 
zacznij ją delikatnie całować i odwracać. 
 
Możesz także po prostu powiedzieć jej coś w stylu: „Rozbieraj się 
moja droga, czas na kolejną lekcję miłości”. 
 
Ewentualnie możesz być bardziej niegrzeczny i powiedzieć coś 
takiego: „Ściągaj ubrania i majtki, i to już, mała ladacznico, bo zleję 
Ci tą seksowną pupę”.  
 
Gdy ona się opiera, dawaj jej klapsy w pupę, do momentu, aż się nie 
rozbierze do samego końca. 
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Jak widzisz sam proces rozbierania kobiety może być sztuką, którą 
można wykonywać na wiele sposobów, a więcej pomysłów znajdziesz 
w innych materiałach oraz na mojej stronie pod adresem 
WirtuozSeksu.PL 
 
Wskazówka 63 
 
Nie potrzebujesz kajdanek lub drogich zabawek ze sklepu 
erotycznego, aby ją skutecznie zniewolić.  
 
Jeśli chcesz związać jej ręce lub przykuć je do łóżka, wykorzystaj do 
tego swój krawat, szalik lub choćby którąś cześć swojego ubrania. 
 
Dobrym elementem garderoby do zniewolenia kobiecego ciała jest 
także męski pasek. 
 
Wskazówka 66 
 
Zawiązanie opaski na oczach sprawi, że wyostrzą się jej pozostałe 
zmysły. Nie będzie się spodziewać, co zamierzasz z nią zrobić. Będzie 
próbowała zgadnąć, jaki będzie Twój następny krok, na której części 
jej ciała zamierzasz się skupić.  
 
To doda dodatkowego dreszczyku do Twoich pieszczot, a jej zmysły 
słuchu, smaku, wzroku i dotyku staną się bardziej aktywne. 
 
Dzięki opasce na oczach temperatura jej ciała, poziom podniecenia 
oraz pożądania wzrośnie bardzo szybko. 
 
Możesz jej zasłonić oczy nie tylko w sypialni. Wypróbuj tę zabawę 
w kuchni czy w łazience. W kuchni użyj czystej szmatki, a w łazience 
spróbuj to samo zrobić ręcznikiem.  
 
Gdy jej oczy są zasłonięte, możesz sprawiać jej przyjemność na wiele 
sposobów. Dotykaj ją jakimiś częściami swojego ciała lub różnymi 
przyjemnymi w dotyku przedmiotami.  
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Następnie pozwól jej zgadnąć, czym została przez Ciebie 
zaatakowana. 
 
W ten sposób możesz na przykład wprowadzić jakąś zabawkę do 
łóżka, być może jakiegoś nowego gumowego „przyjaciela”. 
 
Wskazówka 72 
 
Aby podgrzać temperaturę obejrzyjcie razem film erotyczny (nie 
pornograficzny) lub przeczytajcie jakieś opowiadanie w podobnych 
klimatach. Ewentualnie poczytajcie wspólnie o tym jak dawniej w 
różnych krajach uprawiano miłość. 
 
To świetny sposób, aby rozpalić Wasze zmysły, rozbudzić wyobraźnię 
i pożądanie.  
 
Poza tym będziesz mógł szybciej przejść do seksu, gdyż cześć gry 
wstępnej kobieta przeżyje w swojej głowie.  
 
Wskazówka 79 
 
Zachęć kobietę, aby zrobiła grę wstępną sama ze sobą, gdy Ty 
pójdziesz pod prysznic. 
 
Możesz wychodząc z sypialni, włączyć jej jakiś gorący fragment 
z filmu erotycznego albo wydrukować kilka stron jakiegoś 
opowiadania erotycznego i wręczyć jej, aby zaczęła rozpalać swoją 
wyobraźnię pod Twoją nieobecność. 
 
Wychodząc z sypialni możesz powiedzieć swojej ukochanej, aby się 
przygotowała na niegrzeczne zakończenie dnia. 
 
Wskazówka 83 
 
Wykorzystuj sytuację z dnia codziennego, aby rozpalić jej wyobraźnię 
jakimiś seksownymi zaczepkami. 
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Na przykład będąc w jakimś sklepie meblowym wyślij jej zdjęcie 
ekskluzywnego fotela i dopisz wiadomość, w której poinformujesz 
kobietę, że brał byś ją na takim fotelu. 
 
Ewentualnie może to być zdjęcie jakiegoś ciekawego lustra i wtedy 
dopisz, że marzysz, aby kiedyś przed takim lustrem doprowadzić ją do 
szaleństwa. 
 
Podobnie możesz zrobić z jakimś blatem kuchennym, nietypowym 
łóżkiem albo ekskluzywną wanną. 
 
Pobaw się wyobraźnią wspólnie z kobietą, nawet wtedy, gdy nie ma 
jej przy Tobie. 
 
Wskazówka 88 
 
Gdy leżycie na łóżku nadzy obok siebie i jesteście mocno przytuleni, 
złączeni dużą powierzchnią skóry, umieść kostkę lodu w miejscu 
gdzie łączy się Wasza skóra, w taki sposób jakbyś chciał wrzucić ją 
pomiędzy Wasze ciała. 
 
Starajcie się być cały czas blisko siebie, aby kostka topiła się pod 
wpływem temperatury z Waszych gorących ciał wywołując sporo 
ciekawych odczuć i uważajcie, aby nie wypadła spomiędzy Was. 
 
W tym czasie możecie skupić się na wzajemnym masażu miejsc 
intymnych albo na zmysłowym dotyku i pocałunkach lub po prostu 
poczekać, aż kostka się roztopi. 
 
Kostkę lodu można też wrzucić pomiędzy ciała gdy kochacie się 
w pozycji stojącej a następnie dołożyć starań, aby stopiła się do 
samego końca i nie wypadła. 
 
Wskazówka 92 
 
Zrób jej tajski masaż ust. Wykonaj go przy pomocy przyrządu do 
masażu, który masz w spodniach. 
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Wiele kobiet może uznać takie łóżkowe aktywności za zboczone lub 
krępujące, ale tak naprawdę wynika to z tego, że seks jest tematem 
tabu, a społeczne schematy doprowadzają ludzi do ogromnego 
poczucia wstydu w związku z łóżkowymi aktywnościami. 
 
W innych moich materiałach tłumaczę, jak sprawić, aby kobieta stała 
się otwarta na te przyjemności, na które obecnie nie jest gotowa lub 
które uznaje za przejaw braku łóżkowej kultury. 
 
Wskazówka 98 
 
Wypróbuj technikę, która zalicza się do arabskich miłosnych 
przyjemności.  
 
Przyłóż swojego penisa do brzucha kobiety, a ona niech swoimi 
dłońmi przyciśnie go do jego powierzchni. 
 
Wykonuj ruchy posuwiste. Poczujesz się tak jakbyś wchodził w jej 
pochwę. 
 
Możesz sprawdzić tę technikę pod różnymi kątami, a kobieta również 
może swoje dłonie ustawiać na wiele sposobów. 
 
Nieraz jest tak, że drobna modyfikacja wpłynie na ogromną różnicę 
w odczuwaniu przyjemności. 
 
Taką technikę stosuj koniecznie z dużą ilością olejku do masażu. 
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Rozdział IV 

Instrukcja Obsługi Ust 

 
Angażowanie się w pocałunki to jedna z najlepszych i najprostszych 
form gry wstępnej, o ile potraficie się dobrze całować.  
 
Jeden długi, powolny, delikatny, pasjonujący, kreatywny pocałunek 
powie kobiecie, że wspaniały seks jest tuż za rogiem, w wyniku czego 
ona nie będzie mogła się doczekać dalszego biegu wydarzeń.  
 
Gorący pocałunek wzbogacony o seksowny, unikatowy komentarz 
sytuacyjny lub komplement, również wiele powie kobiecie o tym, jak 
może rozwinąć się sytuacja. 
 
Natomiast nieumiejętny pocałunek sprawi, że w jej oczach zamiast 
pożądania pojawi się przerażenie niczym podczas oglądania 
przeraźliwej sceny z dobrego horroru. 
 
Wskazówka 111 
 
Większość facetów, podczas całowania się z kobietą przed aktem 
seksualnym, wybiera bardzo podobną ścieżkę. 
 
Zaczynają od całowania ust, przechodzą do całowania szyi, klatki 
piersiowej, brzucha.  
 
W związku z powyższym, jeśli chcesz zaskoczyć kobietę w tej 
kwestii, to spróbuj wprowadzić do tej czynności trochę zamieszania 
i wzbogać ją o kilka nieprzewidywalnych akcji.  
 
Zacznij od ust, przejdź do szyi, wróć do ust, udaj się w okolice uszu, 
przejdź do klatki piersiowej, wróć do szyi, przejdź wzdłuż linii 
szczęki do ust, a następnie skieruj się w stronę brzucha.  
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Co jakiś czas wzbogać swoje pocałunki o lekkie kąsania jej skóry 
w różnych miejscach. 
 
Gdy podróżujesz po jej ciele, używaj gorących komplementów, które 
dostarczą kobiecie kolejnych powodów, aby zapragnęła Cię jeszcze 
bardziej. 
 
Wskazówka 116 
 
Podczas całowania możesz robić bardzo wiele rzeczy z jej ustami, aby 
uatrakcyjnić pocałunki. 
 
Ssij dolną i górną wargę, wykonuj okrężne ruchy czubkiem swojego 
języka lub opuszkiem palca przyłożonym do jej ust, pociągaj 
delikatnie, szczyp jej usta i masuj naprzemiennie. 
 
Do masażu ust podczas całowania możesz także użyć jakiejś zabawki 
erotycznej, która wprowadzi niegrzeczną atmosferę. 
 
To może być dobra gra wstępna i zapowiedź dalszych wydarzeń. 
 
Wskazówka 121 
 
Całuj ją również wyobraźni, na przykład w miejscach, gdzie 
całowanie jest niezbyt akceptowalne. 
 
Na przykład w kolejce na poczcie możesz jej powiedzieć ni z tego ni 
z owego coś w stylu: „Ale bym Cię wycałował! Czuję, że jakiś 
straszny głód mi się pojawił na gorące i niegrzeczne pocałunki”. 
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Rozdział V 

Sposoby Rozbudzania Ciała 
 
Kobiety często narzekają na brak kreatywności u facetów jeśli chodzi 
o podejście do ich ciała. 
 
Dostarczę Ci kilka wskazówek, abyś wiedział, jak możesz ją dotykać, 
gdzie i kiedy, a także powiem Ci, co zrobić, aby Twój dotyk pozostał 
na długo w jej pamięci. 
 
Wskazówka 134 
 
Zróbcie sobie nawzajem suchy masaż z użyciem szczotek do ciała, 
które dostarczają bardzo ciekawych bodźców skórze. 
 
Są specjalne sklepy ze szczotkami, gdzie możesz kupić szczotki 
bardziej lub mniej drapiące skórę. 
 
Jest to ciekawa forma masażu, a szczotki do ciała są dosyć tanie, więc 
z pewnością nie opróżnią do dna Twojego portfela. 
 
Wskazówka 140 
 
Zachęć kobietę, aby przycisnęła Twojego przyjaciela do swojego 
brzucha i zaczęła poruszać się tak, jakby wykonywała taniec brzucha. 
 
Koniecznie niech użyje podczas takiego masażu sporą ilość olejku. 
 
Nie tylko nauczysz ją w ten sposób nowych sposobów stymulacji 
męskiego sprzętu, ale prawdopodobnie będziesz bardzo pozytywnie 
zaskoczony nowymi bodźcami. 
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Wskazówka 143 
 
Wzbogacaj fizyczne pieszczoty o jakieś unikatowe frazy, 
komplementy, rymowanki, a może nawet fragmenty wierszy, 
a sprawisz jej podwójną przyjemność. 
 
Na przykład leżąc obok kobiety i wodząc palcem od kolana wzdłuż 
ud, aż po drugie kolano, możesz zacytować namiętnie poniższą 
fraszkę: 
 
„Najmilsza amplituda. 
Od uda do uda” 
 
Gdy leżycie nago obok siebie i wodzisz palcem po jej piersiach, 
brzuchu i różnych zakamarkach możesz wyrecytować z kolei coś 
innego: 
 
„Z krągłości, z różowości. 
Narodził się Bóg miłości” 
 
Oba powyższe teksty są autorstwa Jana Sztaudyngera i pochodzą 
z tomiku pod tytułem „Piórka prawie wszystkie”. 
 
Polecam kupić sobie zbiór jego fraszek, gdyż można tam znaleźć 
sporo inspiracji i zabawnych gier słownych, które możesz 
wykorzystać nie tylko podczas łóżkowych sytuacji. 
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Rozdział VI 

Kreatywne Pieszczoty Piersi 
 

Większość mężczyzn, gdy chce stymulować piersi, chwyta je, zaczyna 
ssać i ściskać. I to wszystko. 
 
Jest wiele innych sposobów, aby je pieścić i w tym rozdziale mam 
zamiar Ci o nich opowiedzieć. 
 
Wskazówka 149 
 
Z użyciem czekoladowego kremu narysuj czekoladowe gwiazdki 
wokół jej sutków lub jakiś inny wzór. 
 
Możesz także upiec jej biustonosz oraz spódniczkę z ciastek, które 
później możecie schrupać. 
 
Wystarczy trochę sznurka, kilkanaście ciastek o odpowiednich 
kształtach i szczypta wyobraźni. 
 
Wskazówka 151 
 
Wykorzystaj piórko, aby drażnić jej piersi. 
 
Jeśli masz w sypialni poduszki z pierza, to bez problemu możesz 
wydostać z nich jakieś jedno małe piórko. 
 
Takim piórkiem możesz spróbować drażnić również inne rejony, takie 
jak wewnętrzna strona ud, kark, dekolt. 
 
Wskazówka 153 
 
Jeśli Twoja kobieta ma na tyle duże piersi, że możesz je do siebie 
zbliżyć, wykorzystaj je do stymulacji swojego penisa. 
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Jeśli jednak jej piersi nie są na tyle duże, by objąć Twojego penisa, to 
zrób coś innego. 
 
Przyłóż swój sprzęt do jednej z piersi i powiedz kobiecie, aby 
docisnęła Twojego przyjaciela dłonią do ciała. 
 
W ten sposób będziesz również mógł oddać się kilku chwilom 
rozkoszy, przesuwając swojego przyjaciela pomiędzy jej dłonią 
i piersią. 
 
To będzie dla niej dowód na to, że małe piersi również Cię kręcą, ale 
w trochę inny sposób.  
 
Wskazówka 154 
 
W obecnych realiach wiele kobiet ma kompleksy związane 
z wielkością oraz kształtem piersi. 
 
Jeśli Twoja kobieta należy do tego grona, to warto poświęcić im sporo 
uwagi na różne sposoby, aby ona naprawdę poczuła, że ta część jej 
ciała jest dla Ciebie niezwykle atrakcyjna. 
 
Aby to osiągnąć, aby ona czuła się wspaniale ze swoimi 
wzniesieniami na klatce piersiowej, mów jej unikatowe komplementy, 
na przykład w stylu tych poniżej: 
 
„Bóg musi być wspaniałym artystą skoro tworzy tak piękne kształty” 
[Powiedz tak przesuwając swój opuszek palca po jej piersiach]. 
 
„Nie wiem, po co kobiety chcą mieć wielkie piersi... Przecież im 
mniejsze piersi tym bardziej możemy się do siebie zbliżyć” [Powiedz 
tak przytulając się do niej mocno]. 
 
Gdy jej nie ma przy Tobie i chcesz podkreślić fakt, że jej piersi są 
cudowne i mocno na Ciebie działają, napisz jej wiadomość w stylu 
poniższego przykładu: 
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„Właśnie przesuwam w myślach opuszek palca po Twoich 
delikatnych piersiach, mam dłoń poniżej pasa i robię coś 
niegrzecznego :-)” 
 
Możesz również napisać, że myślisz o dowolnej części jej ciała lub po 
prostu o niej i w tym samym czasie robisz coś niegrzecznego. 
 
Kobiety uwielbiają wiedzieć, że gdy faceci są z dala od nich, to myślą 
o nich i na przykład wyobrażają sobie robienie sprośnych aktywności 
z nimi lub planują jakieś wspólne miłosne atrakcje. 
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Rozdział VII 

Sekrety Masażu Intymnego 
 
Myśląc o masażu nie kieruj swojej uwagi jedynie w kierunku jej 
pleców, pośladków czy ud. 
 
Masaż może dotyczyć również miejsc najbardziej intymnych oraz 
bliskich im okolic. 
 
Taka aktywność to świetny wstęp przed oralnymi pieszczotami 
w Twoim wykonaniu, palcówką, stymulacją punktu G lub łechtaczki 
palcami. 
 
Wskazówka 157 
 
Poniżej znajduje się kilka wskazówek, jak możesz masować kobiece 
wargi sromowe, aby uczynić tę aktywność jeszcze bardziej 
rozkosznym przeżyciem, niż mogłoby się jej wydawać. 
 
Na początek połóż swoją dłoń na jej kroczu nieruchomo, ale staraj się 
nie wpływać zbyt mocno na łechtaczkę. 
 
Pozwól kobiecie poczuć się komfortowo z Twoją dłonią, a Ty poczuj 
ciepło, jakie bije z jej centrum rozkoszy. 
 
Następnie zacznij całą dłonią wykonywać okrężne ruchy oraz poruszaj 
nią w prawo i w lewo, w górę i w dół.  
 
Przeciągaj opuszkę palca wzdłuż jej warg sromowych z góry na dół 
i z dołu w górę po linii prostej lub slalomem. 
 
Naciskaj palcami na wargi sromowe naprzemiennie z prawej i z lewej 
strony łechtaczki w taki sposób, jak gdybyś grał na pianinie. 
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Spaceruj swoimi palcami po jej wargach wykonując powolne, drobne 
kroki. 
 
Możesz również delikatnie klepać, szczypać albo drapać te okolice lub 
zataczać na ich powierzchni małe okręgi. 
 
Więcej technik znajdziesz w moim kursie „Władca Orgazmów”, 
w którym pokazuję różne techniki. 
 
Z tym materiałem wideo każdy zwykły facet będzie mógł 
doprowadzić kobietę do rozkosznych momentów na dziesiątki 
unikatowych sposobów. 
 
Wskazówka 165 
 
Gdy dotykasz ją w okolicach krocza pamiętaj, że możesz podkręcać 
jeszcze bardziej atmosferę używając niegrzecznych tekstów, 
komentarzy sytuacyjnych i komplementów. Poniżej kilka przykładów: 
 
„Ciekawe, co za skarby skrywa dziś tajemnicza jaskinia pomiędzy 
tymi gorącymi udami”. 
 
„Być może uda mi się uruchomić tę fabrykę rozkoszy. Mam nadzieję, 
że nie eksploduje! Chociaż może powinienem mieć nadzieję, że 
eksploduje?” 
 
„To takie niesamowite uczucie, gdy rozciągam Twoją ciasną cipkę 
zanurzając się w nią coraz głębiej… i głębiej… i głębiej…”. 
 
Wskazówka 168 
 
Gdy Twój sprzęt jest już blisko wejścia do pochwy tuż przed 
penetracją, kobieta zazwyczaj nie może się doczekać, aż w końcu 
w nią wejdziesz. 
 
Możesz się z nią podroczyć i powiedzieć, że zanim w nią wejdziesz 
musi odczytać sekretny kod lub hasło, które napiszesz na jej kroczu 
swoim nietypowym długopisem. 
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Taka niespodziewana sytuacja prawdopodobnie mocno ją rozbawi. 
 
Wskazówka 169 
 
Usiądź na krześle, nanieś na swoje udo i kolano olejek do masażu 
i zachęć kobietę, aby na nim usiadła okrakiem przodem do Ciebie lub 
tyłem. 
 
Powiedz, że chcesz popatrzeć i poczuć, jak ociera się o Ciebie 
w seksowny sposób. 
 
Oczywiście doprowadzenie do takiej sytuacji wymaga sporo luzu, 
swobody i otwarcia u obojga kochanków. 
 
Nie każdy ma ten luz i swobodę w sypialni, ale jest sporo sposobów, 
aby otworzyć siebie i kobietę na różne nietypowe akcje. 
 
Wspominam o nich w innych materiałach oraz na mojej stronie 
WirtuozSeksu.PL 
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Rozdział VIII 

Niezapomniany Seks Oralny 
 
Jeśli potrafisz dostarczyć kobiecie przyjemnych momentów w wyniku 
oralnych pieszczot, to możesz być dla niej jeszcze lepszym 
kochankiem.  
 
Wiele kobiet wręcz uwielbia ten rodzaj stymulacji, ale pod 
warunkiem, że angażujesz się w tą czynność w odpowiedni sposób. 
 
Są też panie, które mają sporo blokad mentalnych przed takim typem 
aktywności, na przykład wtedy, gdy jakiś facet robił im to wcześniej 
w nieumiejętny sposób. 
 
W efekcie mogą nie mieć pojęcia, ile przyjemności można czerpać 
z seksu oralnego w wykonaniu mężczyzny. 
 
W tym rozdziale podsunę Ci kilka wskazówek, które wpływają na 
zwielokrotnienie ilości jej doznań i satysfakcji podczas seksu 
oralnego. 
 
Wskazówka 171 
 
Podczas sprawiania jej oralnej przyjemności użyj obu dłoni i języka 
jednocześnie.  
 
Palec wskazujący umieść w jej pochwie i delikatnie stymuluj ten 
gorący korytarz w jej ciele. Jego pierwsze kilka centymetrów jest 
bardzo wrażliwe na stymulację. 
 
Palcami drugiej dłoni masuj jej wargi sromowe, a językiem drażnij 
łechtaczkę.  
 
Dasz jej w ten sposób potrójną przyjemność.  
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Wskazówka 172 
 
Gdy sprawiasz jej oralną rozkosz, daj co jakiś czas odetchnąć 
swojemu językowi. 
 
Spraw jej trochę przyjemności w inny sposób, na przykład poprzez 
wibracje generowane przez Twoje struny głosowe. 
 
Przyłóż usta do jej narządów i zacznij pieszczoty oralne od 
delikatnego mruczenia.  
 
Spróbuj też podczas seksu oralnego, mając przyciśnięte usta do jej 
szparki, wymawiać literę R na różne sposoby. 
 
Zmieniaj natężenie i obserwuj, jak bardzo jej się to podoba. Drgania 
przeniosą się na jej łechtaczkę i dostarczą jej niespotykanych doznań. 
 
Dzięki temu dostarczysz podobnych efektów, jakie można osiągnąć 
używając wibratora. 
 
Włącz głośną muzykę, aby trochę zagłuszyć dźwięki generowane 
przez Twoje wibrujące wargi i język, jeśli Wam to przeszkadza. 
 
Wskazówka 174 
 
Gdy robisz jej dobrze oralnie, a ona jest pewna, że zaraz posuniesz się 
o krok dalej i zrobisz użytek ze swojego przyjaciela, powiedz 
ukochanej, że na dziś to koniec, ale będziesz kontynuował pieszczoty 
następnego dnia. 
 
Sprawdźcie, jakich emocji dostarczy Wam takie nagłe przerwanie aktu 
miłosnego z zamiarem kontynuowania wydarzeń w niedalekiej 
przyszłości. 
 
Być może nie wytrzymacie 5 minut, a być może uda Wam się 
wytrwać.  
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Nie rób tego na złość ani za karę, ale po prostu po to, aby na przykład 
dać Twojej partnerce poczuć, jak się czuje napalona kobieta, której 
facet ucieka z łóżka. 
 
Możecie też odwrócić sytuację i innym razem, niech to ona przerwie 
cały akt miłosny w momencie, gdy się tego totalnie nie spodziewasz. 
 
Następnego dnia przebieg wydarzeń będzie jeszcze bardziej gorący, 
niż mógłby być, gdybyście kontynuowali zabawę. 
 
Wskazówka 176 
 
Przygotuj małą instrukcję dla Twojej ukochanej, w której opiszesz, co 
byś chciał, aby zrobiła z Twoim penisem podczas oralnych pieszczot.  
 
Możesz to zrobić w jakiś zabawny sposób i narysować jakieś proste 
obrazki w stylu komiksu albo stworzyć rysunki z opisem. 
 
Wskazówka 181 
 
Wypróbuj poniższą technikę doprowadzania kobiety do orgazmu, 
która polega na stymulowaniu łechtaczki. 
 
Nazwałem ją „gorący okrąg”. 
 
Wyobraź sobie jakby na około łechtaczki był umieszczony mały okrąg 
o średnicy 1cm. 
 
Następnie poruszaj opuszką palca po tym okręgu zgodnie ze 
wskazówkami zegara.  
 
Obserwuj, na jaki rodzaj ruchów ona lepiej reaguje albo ustal z nią 
jakiś sygnał do komunikacji. 
 
Może on wyglądać w ten sposób, że gdy będzie jej dobrze, to niech 
zaciska Twoje dłonie. 
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Jedne kobiety reagują na powolne i rytmiczne, a inne na szybkie 
ruchy. 
 
Ważna jest też siła z jaką napierasz na łechtaczkę.  
 
Niektórym paniom wystarczą delikatne muśnięcia, a inne kobiety są 
gotowe na silną stymulację. 
 
Wskazówka 184 
 
Pamiętasz scenę z filmu „American Pie”, podczas której dziewczyna 
leżała na łóżku z rozwartymi udami, a chłopak w tym czasie bawił się 
jej szparką, zaglądając co chwilę do tajemniczej księgi seksu, którą 
miał pod łóżkiem, po wskazówki?  
 
Możesz zrobić podobnie. Kup jakąś książkę o seksie oralnym albo 
mój wideo kurs pt. „Władca Orgazmów”, pokaż kobiecie to, co 
kupiłeś, uśmiechnij się diabelsko i powiedz jej, że najbliższą noc 
zapamięta do końca życia.  
 
Po tym jak to zrobisz rozbierz ją, usiądź pomiędzy jej udami 
i rozpocznij zabawę. 
 
Innym razem Ty jej wręcz książkę w łóżku o tym, co można robić 
z męskimi genitaliami i użycz jej swojego penisa w roli przyrządu 
edukacyjnego do testów. 
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Rozdział IX 

Tajemnice Miłosnego Aktu 
 
Na początku tego rozdziału chciałbym, abyś wiedział, że kontakt 
genitalny, nie powinien być celem, a już na pewno nie głównym 
elementem udanego seksu. 
 
Akt seksualny może mieć tysiące twarzy, a klasyczny seks to tylko 
jedna z dróg do odczucia pełnej satysfakcji w wyniku intymnych 
zbliżeń. 
 
Jeśli wybierasz jeszcze obecnie klasyczny seks, to najlepszy moment, 
aby w nią wejść jest wtedy, gdy ona jest mocno podniecona, gdy 
wariuje nie tylko jej ciało, ale i umysł.  
 
Wówczas jej pochwa się wydłuża i jest lepiej przygotowana na Twoje 
uderzenie, przez co jest mniejsze prawdopodobieństwo, że penetracja 
będzie nieprzyjemna, mało komfortowa lub bolesna. 
 
Zwróć też uwagę, że gdy kobieta staje się wilgotna w miejscach 
intymnych, to rzadko kiedy jest to równoznaczne z tym, że jej ciało 
i umysł są już gotowe na penetrację. 
 
Warto zadbać o dobrą grę wstępną, bo wówczas napływa do okolic jej 
sromu więcej krwi, przez co różne rodzaje stymulacji jej wrażliwych 
miejsc są bardziej przyjemne. 
 
Weź też pod uwagę, że dla sporej ilości kobiet kontakt genitalny 
z penetracją pochwy penisem jest jednym z wielu elementów 
wspaniałego życia erotycznego, który nie zawsze musi występować 
podczas miłosnego aktu. 
 
Oto kilka wskazówek, aby miłosny akt był lepszy niż kiedykolwiek. 
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Wskazówka 186 
 
Staraj się używać kreatywnych pieprznych tekstów i angażować 
kobietę w niegrzeczne dialogi podczas seksualnych aktywności.  
 
Na początek wystarczy, jak będziesz używał prostych, trochę 
niegrzecznych komplementów w stylu poniższych: 
 
„Chyba musiałem być grzecznym chłopcem, że Bóg nagrodził mnie 
kobietą z tak seksowną pupą”. 
 
„Ciekawe ilu facetów oddałoby swoje życie, żeby przeżyć choć kilka 
takich niegrzecznych momentów?” 
 
W miarę, jak będziesz się czuł z łóżkowymi tekstami coraz lepiej, 
wzbogacaj swoje słownictwo i używaj ostrzejszych fraz.  
 
Nie radzę przyprawiać seksu zbyt dużą ilością „werbalnego pieprzu” 
zbyt szybko. 
 
Jeśli chcesz wprowadzić ostre teksty do sypialni, to trzeba to zrobić 
umiejętnie i używać ich w odpowiednim kontekście sytuacyjnym, 
który najpierw należy stworzyć.  
 
Wskazówka 192 
 
Nagranie swojego własnego filmu może być świetnym 
urozmaiceniem Waszych erotycznych przygód. 
 
Zróbcie to wszystko w atmosferze dobrej zabawy. Zachęć ją do 
występu przed kamerą mówiąc, że usuniesz film zaraz po tym jak go 
obejrzycie albo zaproponuj, że wystąpicie w koronkowych opaskach 
na oczach albo w jakimś przebraniu. 
 
Zacznij od czegoś bardziej w stylu skromnego filmu erotycznego. 
Zaplanujcie cały scenariusz, spiszcie swoje kwestie.  
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Niech Twoja kobieta ułoży część scenariusza. W ten sposób dowiesz 
się, co ją najbardziej kręci i na co zwraca uwagę podczas seksu.  
 
To może być nie tylko dobra zabawa, ale i świetna lekcja na temat 
potrzeb Twojej partnerki. 
 
Ewentualnie ukryj kamerę, a najlepiej dwie i nagraj cały Wasz 
miłosny akt.  
 
Będziesz mógł je włączyć, na przykład tuż przed tym jak kobieta 
wejdzie do sypialni lub do mieszkania, w którym zaskoczysz ją jakimś 
niegrzecznym numerkiem. 
 
Dwie kamery pozwolą Ci lepiej zmontować film poprzez wycięcie 
najlepszych ujęć. 
 
Następnie powiedz jej, że wszystko nagrałeś, ale jak chce to możesz 
to w każdej chwili skasować.  
 
Bądź fair i nie chwal się kolegom bez jej zgody! 
 
Wskazówka 195 
 
Miłosne incydenty i woda to świetne połączenie.  
 
Dlatego spróbuj kochać się ze swoją partnerką w wannie podczas 
wspólnej kąpieli. 
 
Pamiętaj, że romantyczna kąpiel nie jest po to, aby się wspólnie umyć 
więc koniecznie przed takim wydarzeniem trzeba wziąć szybki 
prysznic. 
 
Mokre ciała i włosy dostarczą Wam nowych doznań. Przed kąpielą 
lub w trakcie możecie wypić po lampce szampana. Jest to też świetna 
okazja, aby zrobić jej relaksujący masaż głowy.  
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W łazience można umieścić przeróżne gadżety generujące ciekawe 
światło, jak choćby zdobione lampiony, świece czy lampki w stylu 
tych dyskotekowych. 
 
W takich wodnych okolicznościach możesz również nabrać ciepłej 
wody w usta i ssać jej sutki, czego nie zrobisz w żadnych innych 
warunkach. 
 
Wskazówka 205 
 
Ustawcie świecę z dużym płomieniem obok łóżka tak, aby światło 
padające na Was tworzyło cień na ścianie. 
 
Wy będziecie wówczas kochać się na łóżku, a Wasze cienie na 
ścianie. 
 
Wskazówka 207 
 
Naucz się zmieniać umiejętnie pozycje seksualne.  
 
Jeden ze sposobów polega na tym, aby zmiana pozycji przebiegała 
płynnie oraz w taki sposób, aby kobieta była zaskakiwana przez 
Ciebie nowym układami Waszych ciał, do których ją zapraszasz. 
 
Gdy chcesz przejść z pozycji misjonarskiej do pozycji kobieta na 
górze, przybliż się do niej, zacznij całować i daj jej znak, aby 
wyprostowała nogi, a następnie wykonaj energiczny obrót.  
 
To najprostszy ruch, a dużo więcej znajdziesz w moim materiale 
o pozycjach miłosnych. Możesz znaleźć go na mojej stronie 
WirtuozSeksu.PL. 
 
Wskazówka 212 
 
Duże przenośne lustro może być ciekawą atrakcją w sypialni.  
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Gdy takim dysponujecie, możecie ustawić je na podłodze, kochać się 
w pozycji od tyłu będąc nad lustrem i zerkać w dół obserwując, jak 
Wasze igraszki wyglądają z innej perspektywy. 
 
Lustro możesz oprzeć również o ścianę obok łóżka. Wówczas 
będziecie obserwować swoje miłosne przygody z boku.  
 
W dodatku, gdy ona będzie patrzyć na Twojego penisa z boku, wyda 
się on o wiele większy. To taki wizualny trick, który stosują często 
w filmach dla dorosłych. 
 
Wskazówka 217 
 
Momenty spędzane w łóżku nie muszą być zawsze chwilami 
przepełnionymi namiętnością i powagą. 
 
Od czasu do czasu warto postarać się o inne emocje w sypialni, na 
przykład dobrą zabawę i kupę śmiechu. 
 
Można to osiągnąć na wiele różnych sposobów, na przykład śpiewając 
kobiecie podczas stosunku kawałki disco polo i dając jej klapsy 
w rytm muzyki, która może lecieć w tle.  
 
Wszystko zależy od tego co kogo bawi i rozśmiesza oraz od tego, jak 
coś jest przedstawione przez partnera. 
 
Ten sam zabawny motyw przedstawiony przez jednego faceta może 
rozśmieszyć kobietę, a prezentowany przez innego może wydać się jej 
żałosny. 
 
Wskazówka 223 
 
Gdy kochacie się w pozycji misjonarskiej, wprowadź małą 
modyfikację – złącz jej nogi, a swoje umieść na zewnątrz.  
 
Kontynuuj penetrację uderzając swoim penisem w dolną ściankę 
pochwy. Aby to osiągnąć przesuń swoje ciało maksymalnie w górę 
w stosunku do jej ciała. 
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Wówczas Twój penis będzie ocierał się i stymulował nie tylko jej 
pochwę, ale i mocno wpływał na łechtaczkę.  
 
Oprócz tego w takiej pozycji jej pochwa stanie się ciaśniejsza 
i dostarczy Ci mocniejszych doznań. 
 
Wskazówka 225 
 
Podczas pozycji od tyłu zatrzymaj ruchy swojego ciała i pozwól 
kobiecie przejąć kontrolę nad penetracją.  
 
Mile widziane będą z pewnością jakieś gorące komentarze w stylu 
poniższych: 
 
„Szybciej mała. Jeszcze szybciej. Bo zleje Ci tyłek”. 
 
„Poruszaj się powoli i zmysłowo, chcę się wczuć w każdy gorący 
i niegrzeczny moment”. 
 
„Zatrzymaj się i pokręć pupą wokoło mojego rozpalonego 
przyjaciela”. 
 
Wskazówka 240 
 
Wiele par preferuje jedynie tradycyjny miłosny akt, ale niestety 
w efekcie ich życie erotyczne staje się bardzo ubogie. 
 
Ograniczanie się do „tradycji” w temacie intymności to jest tak, 
jakbyś ograniczał się jedynie do tradycyjnej kuchni i jadł przez całe 
życie kotleta, ziemniaki z kapustą lub pierogi. 
 
W łóżku jest podobnie. Ograniczając się do tradycji tracisz 
przyjemność z poznawania i doświadczania innych miłosnych stylów, 
których używają kochankowie z całego świata. 
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Na przykład akt miłosny „po rosyjsku” polega na tym, że kochanek 
wykorzystuje miejsce pomiędzy udami kobiety do tego, aby osiągnąć 
orgazm. 
 
Taki seks również można uprawiać w przeróżnych pozycjach 
i okolicznościach. 
 
Więcej podpowiedzi w podobnych tematach znajdziesz na moim 
blogu oraz w bogato opisanych innych moich kursach o seksie. 
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Rozdział X 

Lepsze Orgazmy 
 
W tym rozdziale dowiesz się, co robić, aby chwile, gdy kobieta 
przeżywa orgazm, były dla niej jeszcze przyjemniejsze. 
 
Powiem Ci także, co robić podczas Twoich finałowych momentów, 
aby partnerka zapamiętała je na długo i chciała doświadczać ich 
z Tobą częściej. 
 
Wskazówka 251 
 
Gdy osiągasz orgazm i doświadczasz szczytowego momentu, zrób 
trochę hałasu jakimiś głośnymi okrzykami. Możesz użyć poniższych 
zwrotów: 
 
„Oooooo tak! Twoja szparka jest dopasowana idealnie do mojego 
przyjaciela!” 
 
„Oooo! Właaaaaśnie tak! Twoje usta bez wątpienia są jedną z bram do 
nieba!” 
 
Czy to lepsza opcja niż ejakulacja w całkowitej ciszy? Oczywiście, że 
tak. 
 
Gdy Ty będziesz używał różnych gorących okrzyków oraz 
niegrzecznych komplementów, to kobieta zacznie robić z czasem 
podobnie. 
 
Ona będzie głośniej stękać i jęczeć, a z jej ust również zaczną 
wydobywać się niegrzeczne słowa rzucane w Twoim kierunku. 
 
To jeden ze sposobów, aby akt miłosny stał się dużo ciekawszym 
i bardziej barwnym doświadczeniem. 
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Wskazówka 254 
 
Najlepszymi afrodyzjakami są niezwykłe chwile, które kobieta 
przeżywa z Tobą w łóżku lub wtedy, gdy angażujecie się w jakieś 
gorące incydenty. 
 
Pomyśl... Jeśli Twoja partnerka naprawdę czerpie przyjemność 
z różnych seksualnych aktywności to czy będziesz musiał poszukiwać 
różnych afrodyzjaków, aby przekonywać ją do tego, by 
pobaraszkować z nią w pościeli? 
 
Ty będziesz dla niej wówczas niezastąpionym afrodyzjakiem. 
 
A jeśli jeszcze nie uprawialiście seksu, a chcesz sprawić, żeby kobieta 
sama zaciągnęła Cię do łóżka, to wykorzystaj przykłady z tej 
publikacji, aby wzbogacić jej erotyczny świat na przykład podczas 
rozmowy na intymne tematy. 
 
Można je umiejętnie wpleść w zwykłą rozmowę, uczę jak to robić na 
warsztatach „Poznaj Kobietę”, o których więcej informacji znajdziesz 
na stronie WirtuozSeksu.PL 
 
Wskazówka 256 
 
Gdy kobieta doświadcza orgazmu, możesz wzmocnić jej doznania 
wypowiadając w tym samym momencie odpowiednie frazy. Poniżej 
kilka przykładów: 
 
„Uwielbiam czuć, jak Twoja szparka płonie w moich dłoniach. Mam 
nadzieję, że nie będziemy musieli wzywać straży pożarnej, aby ugasić 
ten pożar”. 
 
„Wiem, że właśnie na to czekałaś Ty mała ladacznico. Wiem, że mój 
dotyk jest dla Ciebie cholernie przyjemny i nie możesz bez niego żyć. 
Powiedz, że tak albo przestanę to robić”. 
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„Wyglądasz równie przepysznie, jak mój ulubiony sernik, gdy rozkosz 
rozlewa się po Twoim ciele w wyniku mojego niegrzecznego masażu. 
Normalnie mam ochotę Cię pożreć, gdy patrzę na to, co się tutaj 
wyprawia”. 
 
Wypróbuj powyższych przykładów, albo wymyśl swoje. 
 
Wskazówka 257 
 
Gdy osiągasz orgazm możesz ejakulować na twarz kobiety, dekolt, 
piersi, brzuch, pupę, plecy, a jeśli jej to nie przeszkadza to możesz 
skończyć, gdy Twój sprzęt znajduje się w jej ustach. 
 
Każde miejsce dostarczy kobiecie innych doznań. 
 
Dobrze by było, gdybyś za każdym razem eksplodując na jej ciało, 
skomentował sytuację jakimś błyskotliwym i zabawnym 
komentarzem. 
 
Poniżej kilka możliwości zabawnej oceny sytuacji związanej 
z ejakulacją:  
 
„Kochanie, ale przez Ciebie narobiłem bałaganu :) Kto to posprząta?”  
 
Gdy użyjesz powyższego zdania, lub jakiegoś podobnego, może 
zacząć się seksowna dyskusja pomiędzy Wami, której celem będzie 
odnalezienie winnego zaistniałej sytuacji.  
 
„Ale piękny obraz namalowałem na Twoim dekolcie. Może minąłem 
się z powołaniem i powinienem iść do szkoły dla artystów? :)” 
 
Mówiąc kobiecie coś takiego jak powyżej, również możesz rozwinąć 
zabawną dyskusję, ale tym razem na temat Twoich nietypowych 
zdolności artystycznych. 
 
„Nie ma to jak naturalny balsam odżywiający”.  
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Komentując sytuację w powyższy sposób możesz rozprowadzić 
dłonią spermę po dekolcie, piersiach i brzuchu, plecach lub 
pośladkach, tak jakbyś wcierał w skórę balsam.  
 
Weź pod uwagę to, że są kobiety, dla których powyższe sytuacje będą 
obrzydliwe, a są takie, które uznają tego typu akcje za zabawne 
i podniecające. 
 
Dużo też zależy od tego, jak kobieta patrzy na faceta, jakie ma 
oczekiwania i co tak naprawdę łączy parę kochających się osób. 
 
Jeśli kobieta za Tobą szaleje i jesteś fajnym facetem w jej oczach, to 
będzie zgadzać się praktycznie na wszystko z rumieńcami na twarzy. 
 
Oczywiście są też inne czynniki, które mogą wpływać na to, że 
kobieta nie akceptuje różnych nietypowych incydentów w sypialni. 
 
Dobra wiadomość jest taka, że są sposoby, aby zmienić jej zdanie jeśli 
chodzi o różne łóżkowe kwestie. Omawiam je w innych materiałach. 
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Rozdział XI 

Gra Finałowa 
To, co robisz po seksie, gdy atmosfera zaczyna stygnąć, jest równie 
ważne jak to, co robisz przed oraz w trakcie miłosnego aktu.  
 
Bardzo mało facetów o tym pamięta, więc jeśli chcesz być lepszym 
kochankiem, to weź pod uwagę kilka poniższych wskazówek 
i podpowiedzi, które mam Ci do przekazania. 
 
Wskazówka 267 
 
Po namiętnej przygodzie, gdy się rozstaniecie, napisz kobiecie 
wiadomość i poinformuj ją, że zostawiła coś u Ciebie. 
 
Gdy zapyta, co takiego, to możesz odpowiedzieć na przykład, że 
chodzi Ci o zapach perfum na Twojej poduszce albo o całą masę 
gorących momentów, które wciąż masz przed oczami.  
 
Możesz dodać, że wciąż wydaje Ci się jakby była obok Ciebie i z tego 
powodu z pewnością czekają Cię tej nocy ciekawe sny.  
 
Masz przy tym nadzieję, że nie erotyczne, bo jeszcze z nadmiaru 
rozkoszy dostaniesz zawału serca. 
 
Wyrażanie swojego zainteresowania osobą kobiety po wspólnych 
niegrzecznych przygodach to coś, co będzie przynosić wiele korzyści 
Waszej relacji. 
 
Wskazówka 268 
 
Wręcz jej drobny prezent po seksie, gdy już nie będzie ryzyka, że 
kobieta uzna upominek za sposób na dobranie się do jej majtek. 
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Z pewnością ona nigdy nie dostała kwiatka albo jej ulubionych 
czekoladek w takich okolicznościach, więc masz szanse to 
wykorzystać i uzupełnić braki w jej erotycznym pamiętniku. 
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Zakończenie Oraz Zaproszenie 

No i dotarliśmy do końca.  
 
Poznałeś właśnie 269 moich krótkich podpowiedzi, które pomogą Ci 
stać się lepszym kochankiem, bardziej kreatywnym i częściej 
zaskakującym swoją wybrankę. 
 
Jeśli coś jest dla ciebie niezrozumiałe albo chciałbyś coś dodać do 
tego, co przeczytałeś lub masz inne zdanie, którym chciałbyś się 
podzielić, to napisz do mnie na adres: aleks@wirtuozseksu.pl. 
 
Ale to jeszcze nie wszystko!  
 
Przygotowałem dużo więcej zaskakujących wskazówek, pomysłów, 
tricków i technik związanych z życiem erotycznym. 
 
Ta wiedza jeszcze bardziej wzbogaci arsenał Twoich łóżkowych 
sztuczek i sposobów na to, aby uczynić seks jeszcze lepszym. 
 
Koniecznie poznaj wszystkie moje najlepsze materiały, gdyż każdy 
jest unikatowy i bogaty w masę oryginalnych podpowiedzi.  
 
Informacje o tym, gdzie możesz zamówić pozostałe kursy, znajdziesz 
na następnej stronie. 
 
Gorących i niezapomnianych nocy! 
 
Aleks 
https://wirtuozseksu.pl/ 
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Jeszcze coś 
Dużo więcej sekretów niesamowitego seksu, zarówno dla 
początkujących jak i doświadczonych kochanków, znajdziesz 
w bezpłatnych podpowiedziach na mojej stronie pod adresem 
https://wirtuozseksu.pl/.  
 
Znajdziesz tam również moje najlepsze materiały, a ich krótką 
prezentację przedstawiam poniżej.  

 

   
 

Zaskakuj swoją ukochaną nie tylko w nocy, ale również w dzień. 
Naucz się, jak można w łatwy sposób tworzyć w Waszym związku 
niezapomniane chwile pełne unikatowych emocji. Szczegóły na 
stronie https://wirtuozseksu.pl/ w zakładce „Kursy”. 
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Poznaj nietypowe strategie, dzięki którym będziesz w stanie obudzić 
silne pożądanie w umyśle kobiety. Pobierz materiał, zastosuj w życiu 
i przygotuj się na setki gorących nocy oraz zniewalających wrażeń 
w łóżku. Szczegóły na stronie https://wirtuozseksu.pl/ w zakładce 
„Kursy”. 

 

      
 
 

Ten zbiór gorących akcji pozwoli wzbogacić życie erotyczne każdej 
kochającej się pary o mnóstwo barwnych i oryginalnych doświadczeń. 
Szczegóły na stronie https://wirtuozseksu.pl/ w zakładce „Kursy”. 

 
 

 
 

Jedyny taki materiał na świecie, który przedstawia pozycje miłosne od 
zupełnie innej strony, a oprócz tego wzbogacony został o setki 
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gorących wskazówek, aby każdy przeciętny facet mógł stać się 
nieprzeciętnym i kreatywnym kochankiem. Szczegóły na stronie 
https://wirtuozseksu.pl/ w zakładce „Kursy”. 

 

 
 

Ten materiał sprawi, że będziesz wiedział o kobiecych orgazmach 
więcej niż kobiety. Zdradzę Ci sekrety, którymi z łatwością 
zaskoczysz nawet bardzo doświadczone kochanki. Dzięki temu, czego 
się dowiesz, będziesz mógł pokazać kobiecie zupełnie nowy wymiar 
przyjemności. Szczegóły na stronie https://wirtuozseksu.pl/ 
w zakładce „Kursy”. 

 

 
 

W tym kursie poznasz sekrety kontroli wytrysku i powiem Ci, co 
robić, aby kochać się tak długo, jak chcesz. Zdradzę Ci tajemnice, 
o których większość facetów nie ma bladego pojęcia, co sprawi, że 
opanujesz swoje pożądanie i będziesz miał efekty w kontroli 
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ejakulacji nawet w 24 godziny. Szczegóły na stronie 
https://wirtuozseksu.pl/ w zakładce „Kursy”. 

 

 
 
 

W tym materiale uzyskasz dziesiątki podpowiedzi, jak wzmocnić 
swoje libido, erekcję, wytrysk i poziom testosteronu. Szczegóły na 
stronie https://wirtuozseksu.pl/ w zakładce „Kursy”. 
 


