


Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Malwina Gartner
rok 2009

Data: 27.08.2009

Tytuł: Daj jej orgazm

Autor: Malwina Gartner

Wydanie I

ISBN: 978-83-7582-872-6

Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna

Skład: Marcin Górniakowski

Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. 

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl  

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl  

Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny spo-

sób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pi-

semnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także ko-

piowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw 

autorskich niniejszej publikacji.

Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce in-

formacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wy-

korzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. 

Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za 

ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.

mailto:kontakt@zlotemysli.pl
http://www.zlotemysli.pl/
http://www.zlotemysli.pl/


SPIS TREŚCISPIS TREŚCI

Wstęp..............................................................................5

Orgazm na przestrzeni dziejów......................................8
Czym jest orgazm?.........................................................................22

Fizjologiczny aspekt orgazmu.......................................28

Psychologiczny i emocjonalny aspekt orgazmu............39

Orgazm jako przeżycie duchowe...................................47

Typy naszych orgazmów...............................................56

Pocałuj mnie.................................................................79

Mów do mnie jeszcze.....................................................91

Błędy ortograficzne w alfabecie miłości........................96

Robótki ręczne............................................................123
Palcóweczka.................................................................................125
Motylek.........................................................................................126
Ich troje........................................................................................127
Igrek.............................................................................................128
Penetrator....................................................................................129
Penetrator II................................................................................130
Penetrator III...............................................................................132
U  -  boot  ..........................................................................................133

Seks oralny..................................................................136
Kółka............................................................................................144
Ósemki..........................................................................................145
Liźnięcia.......................................................................................145
Lewo  -  prawo  .................................................................................146
Ssanie...........................................................................................147
Anilingus......................................................................................148

Seks analny.................................................................150

Pozycje miłosne...........................................................157

Inspektor Gadżet.........................................................189

Przez żołądek do… orgazmu........................................199

Męskie przeszkody .....................................................214
Wytrysk przedwczesny.................................................................215



Częściowe lub całkowite zahamowanie wytrysku........................221
Wytrysk wsteczny........................................................................224
Wytrysk bolesny..........................................................................226
Nasieniotok, wytrysk anestetyczny, wytrysk bez orgazmu.........227
Bolesne współżycie......................................................................228
Zapalenie prostaty i chroniczne zapalenie prostaty...................228
Impotencja...................................................................................229

Damskie przeszkody...................................................232
Anorgazmia..................................................................................233
Pochwica......................................................................................237
Zapalenie sromu..........................................................................239
Suchość pochwy..........................................................................240
Endometrioza..............................................................................240
Infekcje dróg moczowych............................................................241
Infekcje pęcherza moczowego.....................................................242
Infekcje bakteryjne pochwy.........................................................243
Drożdżyce....................................................................................244
Menstruacja.................................................................................245

Atmosfera i nastawienie.............................................248

Zakończenie................................................................253

Podziękowania............................................................255

Literatura...................................................................256



DAJ JEJ ORGAZM — Malwina Gartner
Wstęp

WstępWstęp

ddaję Ci dzisiaj, Czytelniku, w Twoje krytyczne ręce 

swoją trzecią publikację (a licząc te, których jestem 

także współautorką – czwartą) ze świadomością, że 

tematyka, której się podjęłam, jest niczym ogromny ocean. Zło-

żony jest z cząsteczek wody, z których każda jest kimś z nas. 

Każdy z nas inaczej czuje, inaczej patrzy na świat. Łączy nas 

jednak  wspólny  mianownik  człowieczeństwa.  Nikt  z  nas  nie 

jest  samotną  wyspą.  Nikt,  żaden  z  nas  nie  jest  i  nie  będzie 

w pełni człowiekiem, jeśli będzie przez życie szedł sam. Do peł-

ni szczęścia konieczne jest posiadanie kogoś u swoim boku. Po-

siadanie swojej drugiej połówki (choć „posiadanie” to niezupeł-

nie właściwe słowo).

O

Iść przez życie z kimś poza całym wachlarzem wspólnych mia-

nowników oznacza również seks. Jest to tak bardzo tajemnicza, 

fascynująca i szeroka dziedzina ludzkiej aktywności, że od da-

wien dawna ludzie starali się ją opisać, poznać i wytłumaczyć 

jej  szczegóły,  by  potem innym było  łatwiej  żyć.  Tak  też  jest 

w moim przypadku.
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Zrozumiałam to, po wydaniu przez Złote Myśli mojego pierw-

szego poradnika. Miał tylko 50 stron. Co ważniejsze jednak, na 

jednej z nich podałam adres mojej poczty elektronicznej. Zrobi-

łam to, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, jakie będzie to 

miało  konsekwencje.  I  natychmiast  po  wydaniu,  codziennie 

otrzymuję przynajmniej jedną wiadomość. Jest to dla mnie tym 

cenniejsze, że czytając je, wiem, że napisanie tych kilkudziesię-

ciu zwykłych stron dało tym kilku tysiącom mężczyzn, którzy po-

radnik przeczytali, bardzo dużo. Dało im radość i zabrało smu-

tek. Dało pewność siebie i satysfakcję z bycia mężczyzną.

Nigdy nie przypuszczałam, że zajmę się pisarstwem. Dzięki tym 

wiadomościom zrozumiałam, że choć moje prace,  nie pozba-

wione przecież wad i czasem niedoskonałe, są komuś potrzeb-

ne i pomagają. A skoro tak, to należy je tworzyć, odkrywając 

coraz większe pokłady głębin tematyki, której się podjęłam.

Dziś przedstawiam poradnik, który samym już tytułem sugeru-

je swoją treść. Nie daj się jednak zwieść przewrotnemu zabie-

gowi  twórcy.  To nie  jest  książka o orgazmach,  orgazmie czy 

sposobach na jego osiągnięcie. Owszem, zajmuje się tą tematy-

ką i to jest jej kręgosłup merytoryczny, ale prawdziwym jej te-

matem jest miłość i satysfakcja płynąca z intymnego obcowa-

nia dwojga ludzi. To jest najważniejsze. A przy okazji – mam 

nadzieję – że o orgazmach i ludzkiej seksualności dowiesz się 

wielu interesujących i przydatnych rzeczy. Wierzę, że z czasem 

6



DAJ JEJ ORGAZM — Malwina Gartner
Wstęp

spróbujesz czegoś, o czym tutaj napisałam i przyniesie to wy-

mierny i co najważniejsze – przyjemny skutek.

Bardzo jednak nie chciałabym, abyś do książki  podszedł wy-

łącznie jak do instrukcji obsługi magnetowidu, w którym napi-

sane jest,  który guziczek trzeba naciskać, aby wywołać odpo-

wiedni efekt, zwłaszcza jeśli tym właśnie efektem ma być jej or-

gazm. Bardzo dobrze, jeśli okaże się, że ten orgazm się pojawił, 

ale  najważniejsze jest,  abyś wiedział,  jak dawać przyjemność 

Twojej  partnerce.  A  ona  przecież  nie  jest  magnetowidem 

w żadnym  wypadku.  Chciałabym,  żebyś  wiedział,  jak  dawać 

i z dawania mieć – satysfakcję. A przy okazji, jeśli na Twoich 

ustach pojawi się uśmiech, odniesiemy sukces.

Pozdrawiam,

Malwina
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eżeli  uważasz,  iż  wystarczy  włożyć  swojego  najlepszego 

przyjaciela w gniazdko i ona będzie miała orgazm, to gra-

tuluję pewności  siebie! Jednocześnie szczerze współczuję 

Tobie i Twojej przyszłej partnerce w łóżku i dziękuję wszystkim 

dostępnym w mitologiach i religiach bóstwom, że masz w rę-

kach ten podręcznik. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał kobietę 

na dłużej,  w co szczerze wątpię,  z pewnością oboje będziecie 

nieszczęśliwi.  Niestety  bowiem  wywołanie  orgazmu  nie  jest 

wcale  takie  proste,  zaryzykowałabym nawet  stwierdzenie,  że 

jest to o wiele trudniejsze, niż zdawać sobie możesz z tego spra-

wę. Prawdopodobnie jesteś jednak uratowany.

J

Jeśli  jesteś  jednym z  tych  beznadziejnych  przypadków męż-

czyzn, którzy orgazmy kobiety oglądają tylko na filmach porno-

graficznych, to zanim zacznę,  musimy zawrzeć układ.  Ja na-

uczę Cię dawać kobiecie satysfakcję, a Ty zapomnij wszystko, 

co do tej pory dowiedziałeś się o orgazmie. Bo prawdopodobnie 

wszystko,  co  wiesz,  to  bzdury.  Nauczę  Cię  czytać  i  pisać  od 

nowa. Odważne słowa. Wiem, ale są konieczne i za chwilę po-

każę dlaczego.
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Na samym początku musisz zrozumieć, czym jest orgazm. Jak 

w każdej  poważnej  publikacji  zacznę  od  dziejopisarstwa. 

W tym  wypadku  będzie  to  dziejopisarstwo  orgazmowe  ze 

szczyptą moralnych przypraw.

Temat jest stary niemal tak samo jak Papa Smerf i cały świat. 

Zajmowali  się  nim już starożytni  filozofowie.  I  właściwie nie 

ma się czemu dziwić, bo przecież orgazm to chwila fascynująca, 

hipnotyczna i każdy z nas, niezależnie od płci, głęboko jej pra-

gnie. Nie oszukujmy się, ale większość z tego, czego dowiedzie-

liśmy się o orgazmie z historii ludzkości to po prostu kłamstwa 

lub historie, które mogą tylko przerażać. Zaczniemy trochę nie-

typowo, bo homoseksualnie,  ale  to dlatego,  że od… starożyt-

nych Greków, a wiesz, jacy oni byli.

Zatem, nasi starzy znajomi, Arystoteles i Hipokrates, pierwsi 

określili  orgazm jako nieodłączny składnik udanego poczęcia 

nowego życia. Przyznaję, brzmi o wiele bardziej romantycznie, 

niż mogłabym od greckich filozofów wymagać. Oczywiście jed-

nak obaj byli w tej sprawie nieco do tyłu. Akurat tego nie moż-

na mieć im za złe,  szczególnie  że jeden z  najważniejszych – 

hm… czynników,  które są orgazmowi sprzyjające,  okryto do-

piero w XVI wieku1, a nasi greccy mężowie mądrości żyli kilka-

set lat wcześniej. Nie wiesz, o czym piszę? Pewnie, że nie – mó-

wiłam Ci przecież, że wszystkiego musisz nauczyć się od nowa.

1 Hipokrates zmarł w 377 r. p.n.e., Arystoteles w 322 r. p.n.e.
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Chodzi oczywiście o łechtaczkę, o której jeszcze będzie nie raz, 

a którą odkrył renesansowy profesor z Padwy, Mateo Colombo. 

Łatwo zapamiętać komuś, kto lubi kryminały. I z niego powi-

nieneś  brać  przykład.  Podobno  mężczyzna  ów  zakochał  się 

w weneckiej kurtyzanie, której pragnął dać wszelkie szczęście, 

co akurat w stosunku do prostytutki jest bardzo zastanawiają-

ce. Niemniej, jak na człowieka odrodzenia przystało, Colombo 

podszedł do problemu na tyle rzetelnie, że odkrył przypadkiem 

centrum rozkoszy kobiety,  czyli  łechtaczkę.  A za to powinien 

dostać  pokojową  nagrodę  Nobla.  O  Noblu  nic  historia  nie 

wspomina, bo jeszcze go nawet w planach nie było, za to przy 

okazji nasz Colombo ściągnął na siebie inkwizycję. Na szczęście 

dziś, poza Ojcem Tadeuszem, nic Ci nie grozi, co najwyżej zain-

teresowanie piękniejszej połowy płci. Więc do dzieła.

Tak czy inaczej, wiemy, że definicja greckich dziadków, co to 

chłopców lubili, jest nieaktualna. Ale sprawa jest tak interesu-

jąca,  że  późniejszy  amatorzy  kobiecych  drgawek  z  rozkoszy 

również próbowali wziąć się za ten temat z różnych stron. Spo-

ro ambarasu narobił pewien drań, znany szerzej jako Soranos 

z Efezu, stwierdzeniem, „że nie jest istotne, czy kobieta odczu-

wa przyjemność – liczy się tylko orgazm mężczyzny”. Niestety 

w pewnym sensie miał rację, bowiem jeśli chodzi o prokreację, 

oczywiście tak jest, ale w sprawie relacji damsko-męskich dał 
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ciała na całej linii. Przyznam, że choć nie wiem, jak wygląda, 

nienawidzę go z całego serca.

Soranos miał wprawdzie do swojej głupoty po trosze prawo, bo 

żył na przełomie I i II wieku n.e. i można powiedzieć, że wtedy 

czasy były inne. Tyle że ja zaraz na to się odszczekam – czasy są 

zawsze inne, a człowiek dążył do odczuwania przyjemności za-

wsze i zawsze do tego będzie dążył. Bo każdy posiada prawo do 

odczuwania przyjemności.  I proszę feministki o niemieszanie 

mnie do swoich chorych pomysłów, stanika swojego nie spalę. 

Ważniejsze jest  to,  jak wiele  z  jego poronionych wypowiedzi 

nadal  funkcjonuje  w  malutkich  rozumkach  niektórych  męż-

czyzn, choć minęło przecież ponad 1800 lat! Przyznaj się, na 

pewno słyszałeś takie stwierdzenie: „mężczyzna musi się rozła-

dować, kobietę wystarczy przytulić”. Nie wieszajmy jednak na 

poczciwym Soranosie wszystkich psów ze wsi,  bo przy okazji 

stwierdził też, że trzeba oddzielić antykoncepcję od przerywa-

nia ciąży. I tym mi zaimponował. Zalecał tampony dopochwo-

we z  wełny  nasiąknięte  oleistymi  substancjami  (co  osłabiało 

mobilność  plemników)  lub  roztworami  ściągającymi  (pod 

wpływem których następował skurcz szyjki macicy) jako środki 

antykoncepcyjne. Radził też, aby kobieta cofała się przed nasie-

niem, by nie doszło ono do szyjki macicy, a potem miała wstać, 

kucnąć i kichać, co akurat zastanawia…

11


