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POCAĝUNKI

Rozdziaï ten dotyczyÊ bÚdzie caïowania caïego ciaïa z wyjÈtkiem
minety. Pocaïunki w usta majÈ odmienne znaczenie niĝ te zïoĝone na
genitaliach kobiety. Kiedy w zwiÈzku zaczyna siÚ nagle coĂ psuÊ,
przewaĝnie para najpierw przestaje siÚ caïowaÊ, a znacznie póěniej
uprawiaÊ seks. Pocaïunek jest objawem namiÚtnoĂci — wïaĂnie
dlatego kobieta moĝe caïowaÊ siÚ z mÚĝczyznÈ juĝ po kilku minutach od poznania. Usta sÈ niesamowite, znajduje siÚ na nich bowiem mnóstwo zakoñczeñ nerwowych. W ich okolicy jest zlokalizowana wiÚkszoĂÊ naszych narzÈdów zmysïów, dziÚki którym
widzimy, sïyszymy, smakujemy i czujemy zapach drugiej osoby.
Dlatego teĝ tak waĝne jest, abyĂ nauczyï siÚ nadzwyczaj namiÚtnie
caïowaÊ kobietÚ.
Pocaïunek w usta moĝe byÊ pierwszym krokiem do gry wstÚpnej lub sam w sobie moĝe wystÚpowaÊ jako danie gïówne. Aby dobrze caïowaÊ, musisz duĝo ÊwiczyÊ. Pocieszeniem niech bÚdzie
fakt, ĝe bardzo, bardzo duĝo dziewczyn nie umie siÚ w ogóle caïowaÊ,
i to Ty bÚdziesz musiaï uczyÊ je, jak robiÊ to dobrze. PamiÚtaj, aby
nie rzucaÊ siÚ od razu na kobietÚ ze ĂlinÈ. CaïujÈc jÈ w usta, zacznij delikatnie smakowaÊ jej warg. Nie wystawiaj od razu jÚzora.
Aby rozpaliÊ kobietÚ, potrzeba czasu, daj jej wiÚc moĝliwoĂÊ nacieszenia siÚ Twoim dotykiem. Gdy juĝ oboje zaczynacie siÚ oswajaÊ
z pocaïunkiem, moĝesz zïapaÊ jÈ z tyïu za wïosy i pocaïowaÊ duĝo
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bardziej intensywnie. Po chwili odpuĂÊ znowu i delikatnie poruszaj tylko koñcówkÈ jÚzyka po jej ustach. Zmieniaj caïy czas, co
kilka sekund, tempo i intensywnoĂÊ pocaïunku. BÈdě wyczulony
na jej reakcje. Gdy dziewczyna sama zïapie CiÚ za gïowÚ, to bÚdzie
oznaka, ĝe robisz wszystko perfekcyjnie. Przewaĝnie dziewczyny
nie lubiÈ, jak siÚ im pakuje jÚzyk do ust. Moĝesz to stosowaÊ, gdy
juĝ naprawÚ hardkorowo siÚ oblizujecie, mlaskacie i gryziecie i czujesz, ĝe ona ma ochotÚ na to samo. PamiÚtaj, aby przed tym przeïknÈÊ ĂlinÚ, bo nie chodzi o to, aby laïo siÚ spomiÚdzy Waszych ust
jak ze Ăliniaka maïego dziecka. Prawie zawsze caïujÚ siÚ z zamkniÚtymi oczami, ale spotkaïem dziewczynÚ, która twierdziïa, ĝe
w ten sposób nie skupiam siÚ na niej i myĂlÚ o czymĂ innym. Przewaĝnie jednak otwartymi oczami dajesz do zrozumienia, ĝe nie
pociÈga CiÚ ten moment.
Kolejnym miejscem do caïowania jest szyja. Skupiaj na niej
mniej wiÚcej tyle samo uwagi co na ustach. Powiem Ci, ĝe przewaĝnie szyja potrafi duĝo mocniej podnieciÊ kobietÚ niĝ usta. WiÚkszoĂÊ kobiet unerwienie szyi uïoĝone ma podobnie. Najmniej czuïa
na pocaïunki jest czÚĂÊ pod brodÈ, najbardziej okolica za uszami,
pomiÚdzy stopniowo czuïoĂÊ na dotyk wzrasta. Zawsze zaczynaj
bardzo delikatnie — tutaj akurat samym jÚzykiem. Delektuj siÚ
jej skórÈ i nie uderzaj od razu w okolice ucha — to zostaw sobie
na póěniej. Delikatnie caïuj szyjÚ, po czym powróÊ do ust. Po
chwili znów zacznij caïowaÊ szyjÚ — bardzo, bardzo delikatnie
i nagle… ugryě jÈ! Tutaj waĝna informacja: mówiÈc o gryzieniu,
nie mam na myĂli czynnoĂci, którÈ wykonujesz, odgryzajÈc kawaïek miÚcha od nóĝki kurczaka. Aby odpowiednio ukÈsiÊ dziewczynÚ,
musisz zïapaÊ miÚdzy zÚby duĝy fragment skóry w miejscu, gdzie
jest jej sporo (akurat na szyi jest w sam raz). Nie gryě zatem kobiety w ïokieÊ, biodro ani w kolano, bo to nie ma sensu. NastÚpnie
delikatnie przejeĝdĝasz zÚbami aĝ do ich zaciĂniÚcia. Dodaj jeszcze do tego soczysty pocaïunek zaraz pod uchem i powróÊ znów do
bardzo delikatnego muskania samym koñcem jÚzyka. W tym momencie niektóre kobiety rzucÈ siÚ na Ciebie ze zwierzÚcym popÚdem i bÚdÈ chciaïy CiÚ zgwaïciÊ, Ty jednak kontynuuj swojÈ robotÚ
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— Twoja partnerka jeszcze nawet nie wie, ĝe to dopiero poczÈtek
wstÚpu do caïoĂci przedstawienia. Ten schemat (lekko ʊ mocno)
powtarzaj kilka razy. Wracaj do ust i z powrotem do szyi. W tym
czasie rÚkÈ moĝesz masowaÊ jej ciaïo, zïapaÊ jÈ za poĂladek. Moĝesz posadziÊ jÈ na sobie okrakiem, wtedy masz wolne obydwie rÚce.
Bardzo przyjemne dla dziewczyny jest zïapanie jej w tym momencie
obiema rÚkami mocno za poĂladki, gdy ustami skïadasz mocny pocaïunek na szyi.
Malinka to po prostu krwotok pod skórÈ, siniak wywoïany mocnym wessaniem skóry. Nie kaĝda dziewczyna to lubi, nie wszystkie
chcÈ afiszowaÊ siÚ malinkami jak motocykliĂci tatuaĝami. Uszanuj
to, ĝe dziewczyna, zwïaszcza na poczÈtku, chce zachowaÊ dyskrecjÚ w kwestii Waszych relacji (programowanie spoïeczne).
Zwïaszcza jeĂli juĝ masz dobry kontakt z dziewczynÈ, jeĂli jesteĂcie razem, wówczas dobrym sposobem jest poproszenie jej, aby
pocaïowaïa CiÚ w taki sposób, jaki sama lubi. Dowiesz siÚ wtedy
dokïadnie, jakim pocaïunkiem sprawisz jej najwiÚkszÈ przyjemnoĂÊ. PodkreĂlam, ĝe musicie mieÊ dobry kontakt, gdyĝ wiÚkszoĂÊ
kobiet wstydzi siÚ swojej seksualnoĂci i nieïatwo jest wyciÈgnÈÊ od
nich takie detale. Z drugiej strony nie bój siÚ eksperymentowaÊ —
wiÚkszoĂÊ dziewczyn nie trafiïa w swoim ĝyciu na naprawdÚ dobrego kochanka i mogÈ nie zdawaÊ sobie sprawy z przyjemnoĂci,
jakiej im dostarczysz.
OczywiĂcie pamiÚtaj o higienie jamy ustnej. Gdy pojawia siÚ
na horyzoncie oznaka potencjalnego pocaïunku, absolutnie nie jedz
wczeĂniej cebuli ani czosnku. JeĂli juĝ zjadïeĂ, to najlepiej nie
caïuj siÚ z dziewczynÈ, ewentualnie zjedz natkÚ pietruszki, która
czÚĂciowo eliminuje nieprzyjemny zapach z ust. Powiem Ci, ĝe jestem bardzo wyczulony na zapach czosnku i czujÚ go z odlegïoĂci
dwóch metrów od osoby, która spoĝyïa to warzywo, i jest to najgorsze, co mogÚ sobie wyobraziÊ. KiedyĂ pewna dziewczyna zjadïa
sporÈ iloĂÊ czosnku, a ja spÚdziïem z niÈ kilka godzin (mÚczarni).
Nigdy wiÚcej siÚ z niÈ nie spotkaïem. Kiedy tylko pomyĂlaïem, ĝe
miaïbym do niej zadzwoniÊ, od razu w mojej gïowie odkotwiczaïo
siÚ wspomnienie paskudnego zapachu. Wiedz, ĝe niektóre kobiety
teĝ tak majÈ, i nie zawal nigdy w tak gïupi sposób caïego wieczoru.
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Caïowanie piersi to niebywaïa sztuka. WykonujÈc jÈ z odpowiednim zaangaĝowaniem i pasjÈ, moĝesz doprowadziÊ kobietÚ do
orgazmu. Jest to niesamowicie zaskakujÈce dla kobiety, gdyĝ niewiele pañ doĂwiadczyïo w ĝyciu orgazmu sutkowego. Nie spiesz
siÚ, powoli zacznij caïowaÊ piersi, omijajÈc sutki. Moĝesz czasem
wróciÊ do szyi bÈdě ust. Zaskakuj jÈ kÈsaniem na przemian z delikatnymi ruchami jÚzykiem. Wyobraě sobie, ĝe jesteĂ idealnym kochankiem — Twoje ruchy bÚdÈ wtedy zdecydowanie bardziej
zmysïowe i równieĝ kobieta to dostrzeĝe. Gdy juĝ zabierasz siÚ za
sutki, caïuj je na poczÈtku delikatnie, zataczajÈc jÚzykiem dookoïa
nich kóïka. NastÚpnie na przemian ssij i draĝnij je jÚzykiem. Zwracaj uwagÚ na reakcje dziewczyny — przyspieszony oddech, pojÚkiwanie, ruchy ciaïa sÈ oznakÈ, ĝe kobieta czuje siÚ coraz bardziej
podniecona i dobrze wykonujesz swoje zadanie.
Nie zapominaj o plecach. Jest to bardzo zaniedbywany przez
mÚĝczyzn obszar ciaïa kobiety, nie zdajÈ sobie oni bowiem sprawy
z potencjaïu, jaki drzemie z drugiej strony piersi. Najbardziej
unerwione okolice pleców to czÚĂÊ szyjna i krzyĝowa ʊ w tych
miejscach moĝesz zdziaïaÊ cuda. Podczas caïowania dobrze jest
czasem trzymaÊ dziewczynÚ za rÚkÚ — po pierwsze zwiÚksza to
WaszÈ intymnoĂÊ i bliskoĂÊ, a po drugie po uĂcisku jej dïoni moĝesz wyczuÊ, jaki rodzaj pocaïunków lubi najbardziej. Ruch jÚzykiem przez caïe plecy wywoïuje u kobiety przyjemne dreszcze.
ZwróÊ równieĝ uwagÚ na boki ciaïa, na wysokoĂci jej brzucha —
sÈ tam bardzo unerwione strefy.
Miejscami, na których takĝe powinieneĂ skupiÊ uwagÚ, sÈ brzuch
(dokïadnie caïy), poĂladki, zgiÚcia pod kolanami i stopy. Staraj siÚ
badaÊ jej ciaïo. Jak mawia Carlos Mencia, „kaĝda kobieta ma
punkt G ʊ z tÈ róĝnicÈ, ĝe kaĝda ma go w innym miejscu”. U kobiet
strefy erogenne sÈ bardzo róĝnorodnie rozïoĝone. MogÚ daÊ Ci tutaj
maksymalnÈ iloĂÊ wiedzy na ten temat, jednak odkrywanie, co jest
najlepsze, musisz przeĝyÊ sam. Trening czyni mistrza i badanie
ciaïa kobiety w poszukiwaniu najwiÚkszej przyjemnoĂci jest jednÈ
z najprzyjemniejszych rzeczy w ĝyciu. Weě równieĝ pod uwagÚ, ĝe
w zaleĝnoĂci od fazy cyklu menstruacyjnego preferencje kobiety
w zakresie pieszczot mogÈ siÚ zmieniaÊ.
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JAK CAĝOWAã KOBIETõ?

RzeczywiĂcie istnieje coĂ takiego jak sposób caïowania kobiety.
Zasadniczo moĝesz to robiÊ dobrze lub ěle. JeĂli spieprzysz pierwszy
pocaïunek, to raczej nie licz na przyszïy zwiÈzek. To tak jak w filmie
Hitch, gdzie gïówny bohater stwierdza, ĝe kobieta po pierwszym
pocaïunku ocenia, czy bÚdzie z TobÈ w zwiÈzku, czy nie. Pora
wiÚc, byĂ siÚ dowiedziaï, jak naleĝy to robiÊ!
Gdy juĝ siÚ pochylasz, ĝeby jÈ pocaïowaÊ, chwyÊ jej twarz obiema
rÚkoma w okolicach szczÚki tak, ĝeby Twoje palce wskazujÈce
znajdowaïy siÚ pod jej uszami, a kciuki mniej wiÚcej w okolicach
koĂci policzkowych. JeĂli chcesz, moĝesz potem przesunÈÊ dïonie
dalej w stronÚ tyïu gïowy tak, aby kciuki znajdowaïy siÚ koïo uszu.
Moĝe to byÊ dla Ciebie lub dla niej bardziej komfortowe, wiÚc koniecznie to wybadaj. Caïe to ustawienie rÈk ma kluczowe znaczenie,
poniewaĝ trzymasz wtedy jej gïowÚ i moĝesz prowadziÊ, ustawiajÈc
jÈ sobie tak jak Ci siÚ podoba. Pomaga to takĝe w regulowaniu siïy
pocaïunku, szybkoĂci zbliĝania Twojej twarzy do jej i dziÚki temu
przy pierwszym pocaïunku nie bÚdziecie siÚ stukaÊ zÚbami itp.
Z reguïy spieszysz siÚ, ĝeby pocaïowaÊ dziewczynÚ, i kiedy
nadchodzi odpowiednia chwila, jesteĂ z reguïy zdenerwowany, dlatego nie masz wtedy ĝadnego wyczucia czasu, dystansu i siïy nacisku
i ʊ BUM! Twój od dawna oczekiwany, peïny uczucia i namiÚtnoĂci pocaïunek zamienia siÚ w zderzenie. Nigdy nie spiesz siÚ
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z pocaïunkiem! Wyraěnie zaznaczaj, ĝe chcesz to zrobiÊ, i rób powoli — to stworzy odpowiedniÈ atmosferÚ i sprawi, ĝe dziewczyna
zmiÚknie uchwycona uĂciskiem Twoich dïoni.
Gdy jÈ caïujesz, zdecydowanie przesuñ jej twarz w swojÈ stronÚ. Nigdy na odwrót! Potem spójrz gïÚboko w jej oczy i gdy bÚdziesz przyciÈgaÊ jej twarz do swojej, powoli zamykaj swoje oczy
tuĝ przed pocaïunkiem. ChcÚ, abyĂ dotknÈï jej ust swoimi ustami
najdelikatniej jak to moĝliwe. ZwróÊ wtedy uwagÚ na parÚ istotnych elementów. Wymaga to wiele praktyki, ale jak juĝ to opanujesz… ona bÚdzie Twoja!!! Oto elementy, na które musisz zwróciÊ
szczególnÈ uwagÚ, gdy juĝ stykasz siÚ z niÈ ustami:
x Ile siïy uĝywa dziewczyna, gdy siÚ caïujecie? (mowa tutaj
o sile docisku jej twarzy do Twojej)
x Naciska ustami Twoje usta mocno czy raczej lekko?
x W którÈ stronÚ skierowana jest siïa jej docisku i w którym
momencie naciska?
Zauwaĝ takĝe uïoĝenie jej ust do pocaïunku:
x Jej usta wyglÈdajÈ jak gÚba ryby?
x Otwiera usta bardzo szeroko?
x Trzyma wargi blisko siebie?
x Zwracaj uwagÚ na to, co ona Ci robi przy pocaïunku!
x Delikatnie jÈ caïuj i zwracaj uwagÚ na to, jak ona CiÚ
caïuje. Caïa filozofia tkwi w tym elemencie. Nie skupiaj
siÚ na caïowaniu jej, skupiaj siÚ na tym, jak ona CiÚ caïuje,
i staraj siÚ wtopiÊ w jej styl. Ta teoria zostaïa przeniesiona
z Tai Chi Push Hands, zwanego „sïuchaniem”. Jest to
technika, która poprzez element obserwacji sensorycznej
pozwala na wyczuwanie i interpretacjÚ subtelnych zmian
odczuwalnych na ustach i skórze, a takĝe zmian w napiÚciu
miÚĂniowym — w tym przypadku poprzez usta.
x Przedstawiony sposób poprzez „sïuchanie” i naĂladowanie
powoduje uzyskanie idealnego pocaïunku!
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Dziewczyna ma juĝ swój sposób caïowania i jego elementy.
Poprzez zwrócenie uwagi na to, jak ona caïuje, wiesz, jak jÈ pocaïowaÊ, odwzorowujÈc te elementy pocaïunku. Odpalasz wtedy w jej
gïowie mechanizm, który mówi jej, ĝe caïujesz dokïadnie tak, jak
ona tego chce, uruchamiajÈc takĝe emocje zwiÈzane z idealnym
dla niej pocaïunkiem. Powoduje to wytworzenie u niej w gïowie
informacji, ĝe moĝe przejĂÊ z TobÈ do nastÚpnej fazy znajomoĂci ;).
W hipnozie nazywa siÚ to „dopasowanie i prowadzenie”. Moĝesz
to jeszcze lekko „dosïodziÊ”…
Gdy juĝ dopasujesz siÚ do jej modelu caïowania i bÚdziesz robiï to skutecznie, zacznij lekko prowadziÊ, czyli powoli zaczynaj
wtapiaÊ w pocaïunek trochÚ Twojego stylu caïowania. Caïowanie
dziewczyny jej sposobem pogïÚbia poczucie wiÚzi miÚdzy Wami.
Zwracaj uwagÚ na to, jak ona odpowiada swoimi ustami na Twoje
prowadzenie. MyĂl wtedy kategoriami: „ChcÚ jej daÊ jak najwiÚkszÈ przyjemnoĂÊ z pocaïunku i jednoczeĂnie ciÈgle badaÊ jej odpowiedzi na moje stymulacje”. Da Ci to moĝliwoĂÊ zbadania, czy
lekko narzucany przez Ciebie styl caïowania podoba siÚ jej i czy
moĝesz podÈĝaÊ dalej tÈ drogÈ. JeĂli przy Twojej stymulacji jej ust
ona znowu zaczyna prowadziÊ, to jest to znak, ĝe Twój narzucony
styl podÈĝyï w zïÈ stronÚ i musisz zaczÈÊ wszystko od poczÈtku.
ZetkniÚcie ust -> „sïuchanie” -> dopasowanie -> powolne narzucenie swojego stylu -> przejÚcie kontroli nad sposobem caïowania.
Oto lista dziesiÚciu sygnaïów wysyïanych przez kobietÚ, gdy
caïujesz jÈ nieumiejÚtnie:
10. Pocaïowaïa CiÚ raz z jÚzyczkiem,
a potem juĝ nigdy tego nie zrobiïa
Widocznie za bardzo wciskaïeĂ jej swój jÚzyk do ust.
ZrobiïeĂ to zbyt nachalnie i jÈ wystraszyïeĂ. PamiÚtasz
zasadÚ „dwa kroki w przód, jeden w tyï”?
9. Gdy chcesz jÈ pocaïowaÊ, wymyĂla preteksty,
by tego uniknÈÊ
Mówi wtedy: „MuszÚ wczeĂnie rano wstaÊ” albo „MuszÚ
nakarmiÊ kota”. PowinieneĂ wtedy zastanowiÊ siÚ nad tym
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zwiÈzkiem, zrobiïeĂ chyba coĂ nie tak jak powinieneĂ.
JeĂli dziewczyna nie chce siÚ z TobÈ regularnie caïowaÊ,
to znaczy, ĝe nie umiesz siÚ dobrze caïowaÊ.
8. Jest zmÚczona i znudzona, gdy chcesz jÈ pocaïowaÊ
Gdy dziewczyna ciÈgle ziewa i nie ma ochoty siÚ przytuliÊ,
abyĂ mógï jÈ pocaïowaÊ, oznacza to, ĝe musisz popracowaÊ
nad swoim stylem caïowania.
7. Dziewczyna chce siÚ zajÈÊ
innymi czÚĂciami Twojego ciaïa
Nie jest tak ěle, ale ciÈgle nie umiesz dobrze caïowaÊ.
Popracuj nad tym i usprawnij któryĂ z elementów
Twojego pocaïunku.
6. Ona nigdy nie rozpoczyna caïowania
JeĂli sama nie chce CiÚ pocaïowaÊ, to znaczy, ĝe coĂ
spieprzyïeĂ. Kaĝda dziewczyna, niewaĝne, jak bardzo jest
nieĂmiaïa, zawsze chce siÚ caïowaÊ ze swoim facetem.
5. Nie prawi Ci komplementów
JeĂli nie mówi rzeczy w stylu: „Wiesz, jak siÚ caïowaÊ”
lub „Nigdy siÚ tyle z nikim nie caïowaïam”, to znaczy,
ĝe jeszcze nie dopracowaïeĂ do perfekcji swojego pocaïunku.
4. Po pierwszym pocaïunku nagle Ci mówi:
„Zostañmy przyjacióïmi”
Potrzebujesz pomocy. Przeczytaj ksiÈĝkÚ
lub obejrzyj szkolenie z podstaw podrywu.
3. WyciÈga miÚtówki lub gumy
Gdy wyciÈga miÚtówki, to moĝe byÊ znak, ĝe chce siÚ
caïowaÊ. Moĝe byÊ Ăwiadoma swojego nieĂwieĝego
oddechu lub chodzi o Twój nieĂwieĝy oddech. Zawsze
bÈdě przygotowany i zjedz tic-taca przed pocaïunkiem.
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2. Jej usta wyglÈdajÈ jak usta Angeliny Jolie!
Spróbuj nie przeĝuwaÊ jej ust w czasie pocaïunku
lub zmniejsz intensywnoĂÊ caïowania. Daj odpoczÈÊ
jej ustom, ĝeby nie dostaïa jakiejĂ infekcji.
1. Zdradza CiÚ!
Potrzebujesz pomocy, wiÚc zerknij na punkt 4.
Potem daj jej klapsa za to, ĝe jest dziwkÈ.
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