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Zanim zaczniesz 

Każdy ma inne podejście do seksu. Jeśli uważasz rozmowy o 
seksie jako coś obraźliwego i czujesz się dyskomfortowo w tym 
temacie, nie czytaj tej książki. Jeśli nie masz ukończone 18 lat, 
odłóż tę książkę na bok. 

Niniejszy poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny. 
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 i zachowywać wszelkie możliwe 
środki ostrożności podczas aktu seksualnego. 

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. 
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Wstęp 

Seks oralny jest ważniejszy niż większość osób myśli. Dzięki 
temu, że potrafisz kochać się oralnie jesteś w stanie 
doprowadzić każdą kobietę do orgazmu, zanim zaczniesz 
używać swojego penisa. To sprawia, że poziom Twojej 
seksualnej pewności siebie wzrasta aż po samo niebo. 

Gdy kochasz się po raz pierwszy z kobietą i dajesz jej orgazm 
zanim dojdzie do penetracji, wtedy ona staje się jeszcze bardziej 
podekscytowana. Ona patrzy przez pryzmat Twoich 
umiejętności oralnych na to jakim jesteś kochankiem w ogóle.  

Dlatego jeśli wykonujesz prawidłowo seks oralny ona będzie 
pożądać Cię jeszcze bardziej i nie zdziw się, że uzna Cię za 
mistrza seksu zanim zdążysz użyć swojego penisa. 

Seks oralny to tak przyjemne i intymne doświadczenie, że gdy 
robisz to prawidłowo to każda kobieta to pokocha. Gdy jesteś w 
związku oralne doznania to coś co jeszcze bardziej zbliży Was 
do siebie. 

W tej publikacji podsunę Ci kilkadziesiąt wskazówek, które 
wpływają na zwielokrotnienie jej satysfakcji i doznań podczas 
gdy będziesz sam na sam z jej centrum rozkoszy. 

Dzięki nim jeszcze dzisiejszego wieczoru będziesz w stanie 
zamienić swoją sypialnię w krainę oralnej przyjemności.  

Alex 
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3. Zanim Przekroczysz Drzwi Sypialni 

Zanim dojdzie do spotkania Waszych ciał w łóżkowych 
okolicznościach, zbuduj w umyśle swojej partnerki oczekiwanie 
na oralną przyjemność. Możesz napisać do niej seksowną 
wiadomość, zadzwonić lub rozbudzić jej wyobraźnię, gdy 
jesteście na zakupach lub w restauracji. 

Wiadomość SMS: 

Ty: Nie mogę się już doczekać... 

Ona: Na co? 

Ty: Aż znajdę się sam na sam z Twoim centrum rozkoszy... 

W kawiarni: 

Ty: Ten deser jest przepyszny, nie sądzisz? 

Ona: Jest wspaniały. 

Ty: Ale w porównaniu z Twoją „szparką” nie ma szans. 

W restauracji: 

Ty: Ale jestem głodny. 

Ona: Ja również. 
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Ty: Gdyby nie Ci ludzie na około, zamiast tej kolacji zjadłbym 
Ciebie. 

9. Mały Niegrzeczny Sekret 

Kolejnym etapem budowania komfortu podczas seksu oralnego 
jest używanie seksownych zwrotów i tekstów, oralnych 
komplementów, którymi wyrażasz swój zachwyt i rozpalasz jej 
umysł. Mów do niej, aby usłyszała jak bardzo Ci smakuje, aby 
poczuła się niegrzeczną dziewczynką i aby wiedziała, że 
niesamowicie Cię to kręci. 

Kobiety uwielbiają słyszeć z Twoich ust sprośne teksty - to ich 
mały niegrzeczny sekret. Kochają to bardziej niż są się w stanie 
do tego przyznać. 

Oto kilka przykładów, które możesz użyć: 

"Smakujesz i pachniesz tak wspaniale, że chyba wybuchnę 
zanim jeszcze w Ciebie wejdę." 

"Twoja szparka mogłaby zostać miss świata. Wygląda tak 
przepysznie." 

„Uwielbiam, gdy jesteś taka mokra.” 

Jako bonus, gdy będziesz do niej mówił w ten sposób, umysł 
Twojej partnerki będzie bardziej obecny i zrelaksowany. 
Kobieta nie będzie zastanawiała się niepotrzebnie nad różnymi 
sprawami, które mogą powstrzymać ją od doświadczenia 
orgazmu. 
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15. Gorąca Dłoń 

Wypróbuj ten trick. Zanim zaczniesz się kochać z kobietą 
oralnie, włóż swoją dłoń pod gorącą wodę, aby była naprawdę 
rozpalona, a następnie przyłóż ją do jej genitaliów. Dzięki temu 
kobieta czując ciepło Twojej dłoni zacznie głęboko wzdychać 
jeszcze zanim cokolwiek zrobisz ustami. 

Innym sposobem, aby podnieść temperaturę dłoni jest wypicie 
herbaty z imbirem i cynamonem, grzanego wina lub piwa. 

Możesz również rozgrzać swoje dłonie pocierając jedną o 
drugą. 

19. Oralny Wibrator 

Podczas gdy sprawiasz jej oralną rozkosz, daj odetchnąć 
swojemu językowi i daj jej trochę przyjemności w inny niż 
dotychczas sposób – wibracjami. Przyłóż usta do jej narządów i 
zacznij mruczeć. Zmieniaj natężenie i obserwuj jak bardzo jej się 
to podoba. Drgania przeniosą się na jej łechtaczkę i dostarczą jej 
nowych doznań. Będą to takie odczucia jak, gdyby używała 
wibratora. 

Jest to sprytny trick, który sprawi, że gdy będziesz między 
udami swojej kobiety, to ona wprost odpłynie z przyjemności. 
Oprócz tego dzięki tym "dźwiękom zachwytu", które będziesz z 
siebie wydawał, Twoja kobieta poczuje się o wiele bardziej 
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pewnie i komfortowo, w wyniku czego soczysty orgazm będzie 
tylko kwestią sekund. 

Zastanawiasz się czy to może być dla niej przyjemne? Zerknij 
na internetowe aukcje i zobacz ile kobiet kupuje wibratory. Tam 
dowiesz się jak jest to cenny towar na rynku. 

21. 10 czy 14? 

Łechtaczkę możesz pieścić na wiele sposobów. Zarówno 
pośrednio jak i bezpośrednio. Jeśli wyobrazisz sobie tarczę 
zegara na powierzchni jej genitaliów i przyjmiesz, że łechtaczka 
jest umieszczona na godzinie 12, to Ty umieść swój język 
między godziną 10 a 12 lub między 12 a 14 i poruszaj nim w 
poprzek, lub wzdłuż.  

W ten sposób będziesz stymulował łechtaczkę przez skórę, 
która ją ochrania. W ten sam sposób możesz ją pieścić używając 
palców. 

29. U – wolnij Rozkosz 

Na około ujścia cewki moczowej - nad nią i po bokach znajduje 
się punkt U. Jest to bogato unerwiona okolica, której stymulacja 
dostarczy kobiecie ciekawych doznań. Możesz stymulować ją w 
tym miejscu palcem lub językiem. Gdy to będziesz robił 
palcami zadbaj o dużą ilość lubrykantu. 
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33. Tego Się Nie Spodziewa 

Podczas, gdy będziesz sprawiał jej oralną przyjemność 
niespodziewanie użyj małego wibratora lub sztucznego 
członka. Niech ona dowie się o nim dopiero, gdy poczuje go w 
sobie. Nowe bodźce i doznania oraz zaskoczenie wpłyną 
pozytywnie na jej poziom podniecenia. Na dźwięki rozkoszy 
nie będziesz musiał długo czekać. 

39. Jabłko Rozkoszy 

Zamiast poruszać się językiem po jej szparce, wykorzystaj 
swoje usta i ułóż je tak, aby obejmowały łechtaczkę, a następnie 
zacznij delikatnie ssać.  

Masz to robić w taki sposób, jakbyś chciał powstrzymać ustami 
wypływający sok z jabłka, w którego wcześniej wbiłeś 
delikatnie swoje zęby. Wówczas umieść swoją górną wargę nad 
jej łechtaczką, dolną na wargach sromowych i delikatnie ssaj w 
rytmiczny sposób. To ekstremalnie przyjemne i nie zdziw się 
jak Twoja kobieta będzie zdzierać paznokciami tynki ze ścian, 
gdy jej zaserwujesz taką przyjemność. 

43. Tego Nie Może Zabraknąć 

Pamiętaj, aby podczas seksu oralnego nie zabrakło momentów, 
w których będziesz lizał jej centrum rozkoszy oraz pieścił i 
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drażnił zwilżonymi palcami jej sutki – w tym samym czasie. To 
ekstremalnie przyjemne połączenie. 

46. Intymny Masaż 

Oto kilka cennych wskazówek jak możesz masować jej wargi 
sromowe, zanim zatopisz w nich swoje usta. Dzięki temu 
dostarczysz swojej partnerce różnorodnych doznań. 

Na początek połóż swoją dłoń na jej narządach i daj jej poczuć 
się komfortowo z Twoją dłonią, poczuj jej ciepło. 

Następnie zacznij wykonywać okrężne ruchy, w prawo i w 
lewo, lekko zaciskając swoją dłoń na około jej wargach 
sromowych. 

Przeciągaj palcami wzdłuż jej sromu z góry na dół. 

Naciskaj palcami naprzemiennie z prawej i z lewej strony 
sromu, jak gdybyś grał na pianinie. 

Spaceruj swoimi palcami po jej wargach wykonując powolne, 
drobne kroki. 

Zaciskaj, pociągaj, rozszerzaj, masuj, zataczaj na wargach 
sromowych małe okręgi opuszkami palców... 

... i obserwuj jak wije się z przyjemności. 
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51. Kąpielowy Sekret 

Podczas wspólnej kąpieli stymuluj jej łechtaczkę ciepłym 
strumieniem wody z pod prysznica lub z wypełnionych wodą 
ust. Kobiety często masturbują się w podobny sposób, więc 
oprócz tego, że dasz jej sporo ciekawych doznań to ona będzie 
bardzo podniecona, że znasz ten mały sekret. 

W wannie lub pod prysznicem, będziesz mógł również ssać jej 
łechtaczkę mając ciepłą wodę w ustach i dostarczyć jej wprost 
nieziemskich doznań, których nie poczuje w żadnych innych 
okolicznościach. Spróbuj to się przekonasz. 

57. Przepyszna Przerwa 

Podczas oralnych pieszczot, przerwij je na chwilę i udaj się na 
północ, aby powiedzieć jej jaka jest przepyszna i zatopić się w 
jej usta na kilka chwil. Następnie kontynuuj swoje pieszczoty. 
Taka przerwa jeszcze bardziej ją podnieci i przyspieszy bieg 
wydarzeń na drodze do soczystego orgazmu. 

59. Emocjonalne Połączenie 

Seks oralny to nie tylko spotkanie Twojego języka z jej 
genitaliami, ale to również emocje, które są między Wami, 
poczucie bliskości, połączenia i intymności. W zasadzie jest to 
ważniejsze niż cokolwiek innego. 
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Gdy ona osiąga orgazm splećcie swoje palce i trzymaj ją za 
rękę, aby wytworzyć niezwykle pasjonujący moment. To 
pozwoli utworzyć bardzo mocne emocjonalne połączenie w jej 
ciele i umyśle. Oprócz tego jest to również bardzo 
satysfakcjonujące dla kobiety, że trzymasz ją za rękę, podczas 
gdy doświadcza jednego z najprzyjemniejszych doznań 
swojego życia. 

Możesz również trzymać jej przedramiona, umieścić swoje ręce 
na jej klatce piersiowej, trzymać ją za pośladki lub biodra. Są to 
gesty, dzięki którym dajesz jej poczuć swoją męskość. Dajesz jej 
poczuć to, że ona w tej chwili jest z facetem, gdy doświadcza 
Twoich dłoni, trzymających jej ciało. Dzięki temu sprawiasz, że 
ona czuje się bardziej kobieco. 

61. Tylko z Tobą 

Kobiety uwielbiają czuć, że mocno na Ciebie działają - mocniej 
niż jakakolwiek inne kobiety. To niesamowicie wpływa na ich 
poziom podniecenia. Aby to podkreślić powiedz jej na 
przykład, że tylko przy niej, właśnie teraz, Twój penis jak tak 
twardy jak nigdy wcześniej. Możesz użyć poniższych 
stwierdzeń i powiedzieć coś w stylu: 

„Jeszcze nigdy nie byłem tak twardy jak teraz.” 

„Jestem tak niesamowicie nabrzmiały, że zaraz eksploduję. Tak 
niesamowicie na mnie działasz.” 

64. Wzmocnij Oczekiwanie 
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Zastosuj technikę „Mów i rób”. Zanim dasz jej konkretny rodzaj 
pieszczot poinformuj ją co ją za chwilę czeka, aby uczucie 
oczekiwania wprost rozsadzało jej umysł. W ten sposób ona 
doświadczając jednej przyjemności – na przykład pieszczot 
piersi - będzie oczekiwać na kolejną. 

Podczas, gdy ją całujesz powiedz: 

„Jestem taki podniecony tym, że za chwilę mój język będzie 
ślizgał się po Twojej słodkiej, mokrej szparce.” 

Trzymając dłoń na jej kroczu powiedz: 

„Twoja szparka jest taka rozpalona i spragniona. Zaraz będę ją 
lizał i ssał, aż wybuchnie z rokoszy” 

To sprawi, że kobieta będzie się podniecać dwa razy bardziej i 
to w dwa razy krótszym czasie. Po tym jak jej to powiesz udaj 
się powoli w kierunku jej krocza, jakbyś miał skosztować 
najbardziej smakowitej rzeczy na świecie. 

66. Mocne Pożądanie 

Najbardziej pragniemy tego, czego nie możemy dostać. Dlatego 
zanim zabierzesz się za oralne pieszczoty, wzbudź mocne 
pożądanie na ten rodzaj przyjemności u swojej partnerki. 

Spróbuj tego.  
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Zanim ściągniesz z niej majteczki całuj jej szparkę poprzez 
bieliznę. Wówczas jej bielizna będzie stanowić przeszkodę na 
drodze do dalszej i większej przyjemności. Nie zdziw się jak 
kobieta sama pozbędzie się majteczek i wyeksponuje przed 
Tobą swoje centrum rozkoszy spragniona Twojego języka jak 
nigdy wcześniej. 

Ta sama zasada dotyczy każdej części jej ciała, którą chcesz 
pieścić – pleców, piersi, ust. W moim unikatowym kursie seksu 
pod adresem http://wirtuozseksu.pl/kurs/ opowiadam jak 
zwielokrotnić jej pożądanie na każdą z jej stref erogennych i 
sprawić, aby kobieta sama rzuciła się na Ciebie, zanim zdążysz 
o tym pomyśleć. 

68. Pewność Siebie 

Pewność siebie w sypialni to cecha, bez której wszystkie inne 
umiejętności nie będą miały żadnego znaczenia. Brak pewności 
siebie jest gorsza niż cuchnący oddech. Jako mężczyzna 
powinieneś prowadzić kobietę od jednej przyjemności do 
kolejnej. 

Unikaj pytań w stylu: 

„Robię coś źle?” 

„Jak powinienem to robić?” 

Wskazują one nie tylko na brak Twojej pewności siebie, ale 
również na niezbyt dobre umiejętności oralne. 



Daj Jej Oralną Rozkosz 

Copyright by wirtuozseksu.pl 

Strona 15 

Zamiast tego zapytaj swojej partnerki co jej się najbardziej 
podoba oraz których momentów chce więcej, jeśli będziesz miał 
problemy aby je dostrzec. 

69. Ucz Się 

To dopiero początek. Nie przestawaj się uczyć i interesować 
tym co sprawi, że staniesz się lepszym kochankiem. Zacznij od 
zapisania się na wyjątkowy kurs seksu, który dla Ciebie 
przygotowałem na stronie http://wirtuozseksu.pl/kurs/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


