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Zanim Zaczniesz Przeczytaj o Wyłączeniu 

Odpowiedzialności 

Jeśli uważasz, że tematy związane z  seksualnością człowieka to coś nie 

dla Ciebie, jeśli nie czujesz się komfortowo w tej dziedzinie życia oraz 

jeśli nie masz ukończone 18 lat, nie korzystaj z tego materiału. 

 

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 opisane w tym kursie 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 
 

Cel i charakter publikacji 

 

Witaj drogi Czytelniku. Pozwól, że tak będę się do Ciebie zwracał, bez 

względu na to czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. 

 

W tej publikacji mam przyjemność zaprezentować Ci różne rodzaje 

aktywności seksualnych, w które wiele par angażuje się w swoich 

sypialniach, a o których mało się mówi w publicznej przestrzeni. 

 

Będą one prezentowane przez dwie kobiety, z których jedna odgrywa 

rolę mężczyzny. Pod każdym zdjęciem będzie wyjaśnione, która 

kobieta w danym momencie wciela się w rolę faceta. 

 

Celem tej publikacji jest zapoznanie Cię z różnymi stylami sztuki 

kochania i pokazanie, że pozycje seksualne to nie tylko te układy ciał, 

w których dochodzi do penetracji, czyli stosunku płciowego. 

 

W społeczeństwie promuje się przekonanie, że seks bez penetracji jest 

czymś niepełnym, z czym osobiście się nie zgadzam. Ten album ma na 

celu, między innymi, udowodnić, że tak nie jest oraz wykazać, że 

satysfakcjonujący seks może mieć wiele twarzy. 

 

Aktywności seksualne są przedstawione na zdjęciach, ale ważniejszą 

kwestią niż zdjęcie jest jego interpretacja, czyli opis, który pod nim 

umieściłem. Dlatego otwórz swój umysł na nowe treści i przeczytaj 

uważnie moje uwagi. 

 

Pod każdym zdjęciem jest moja podpowiedź, ale nie uznawaj tego, co 

napisałem za jedyną możliwą interpretację. To jedynie podpowiedź. 

 

W efekcie będziesz mógł wpaść również na nowe sposoby interpretacji 

zdjęć, jeśli tylko spróbujesz uruchomić kreatywność i zastanowisz się 

nad tym, co poniższe fotografie mogę przedstawiać. 

 

Sugeruję, abyś obejrzał i przeczytał publikacje raz, a potem drugi raz. 

Dzięki temu będziesz mógł się zastanowić, czy moje wskazówki 
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dotyczące jakiejś aktywności, nie sprawdzą się również w innym 

przypadku. 

 

Warto też co jakiś czas sięgać po tą publikację i przeglądać ją ponownie. 

To pozwoli spojrzeć na tą samą wiedzę z innej perspektywy, z większą 

ilością doświadczeń. Dzięki temu można odkryć jeszcze więcej 

sekretów niesamowitego seksu i jeszcze większą głębię skrytą w 

materiale, który dla Ciebie przygotowałem. 

 

Więcej unikatowych wskazówek, aby seks był dużo bardziej 

przyjemnym, satysfakcjonującym i barwnym doświadczeniem 

znajdziesz na mojej stronie pod adresem https://wirtuozseksu.pl/. 

 

Kilka bardzo ważnych uwag 

 

Seks 

 

Najpierw chciałbym niektórym z Was przypomnieć, a niektórym 

wyjaśnić od podstaw, znaczenie słowa seks. 

 

Jest to bardzo ważne w przypadku tej publikacji, gdyż prezentuje ona 

różne rodzaje aktywności seksualnych i część lub większość z nich 

może być niezrozumiała dla osoby, która jest na początku swej drogi 

odkrywania sekretów seksu. 

 

Gdybym trafił na taki materiał, jak ten, 10 lat temu, też byłbym mocno 

zaszokowany tego typu wiedzą. 

 

Najczęściej w społeczeństwie słowo „seks” kojarzone jest 

z aktywnościami seksualnymi w stylu tych, które można zobaczyć na 

filmach pornograficznych lub w scenach filmów z Hollywood, a więc 

takimi, które przedstawiają seks z penetracją, zwany również 

stosunkiem płciowym. 

 

Jednak to bardzo krzywdzące, ubogie, wprowadzające w błąd 

i generujące wiele problemów oraz kompleksów spojrzenie na to, czym 

jest tak naprawdę seks. 

 

https://wirtuozseksu.pl/
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Poniżej przedstawię Ci bardziej bogatą definicję, choć miej na uwadze 

to, że nie jest ona wyczerpująca, gdyż tak naprawdę na ten temat 

mógłbym napisać grubą książkę i może kiedyś to zrobię. 

 

A więc tak. 

 

Seks, według mojej obecnej wiedzy, to ogół różnorodnych aktywności 

wynikających z popędu płciowego i mających na celu zaspokojenie 

indywidualnych, a więc bardzo różnorodnych potrzeb. 

 

Seks to całość życia erotycznego człowieka, które u każdego może 

wyglądać inaczej. 

 

Życie erotyczne może zawierać przeróżne elementy, z których para 

kochanków może czerpać przyjemność. Większość z nich jest w ogóle 

nieznana lub bardzo mało popularna. 

 

A więc możemy mieć sytuację, że jakaś para nie angażuje się 

w klasyczny stosunek płciowy z penetracją, a ich życie miłosne jest 

dużo ciekawsze i bardziej satysfakcjonujące niż u tych par, które 

uważają seks z penetracją za coś, bez czego ich życie erotyczne nie 

może istnieć. 

 

Może tak być, gdyż na dobry seks składa się wiele przeróżnych 

aktywności, w które można się angażować na setki, o ile nie na tysiące 

sposobów. 

 

Są to takie aktywności jak uwodzenie, gra przedwstępna, gra wstępna, 

gra kończąca, seks oralny, analny, stosunek płciowy, różne formy 

ocierania się o swoje ciała, różne rodzaje masażu erotycznego, seks na 

odległość z wykorzystaniem różnych sposobów komunikacji, wspólna 

lub indywidualna masturbacja z użyciem różnych zabawek lub bez, 

przygody w wyobraźni, biały seks lub autoerotyzm to znaczy, różne 

zachowania przeprowadzane w pojedynkę przynoszące zaspokojenie 

seksualne. 

 

Jest tych zachowań jeszcze więcej. W każdym z nich można zdobywać 

umiejętności, które uczynią seks lepszym doświadczeniem, 

pozwalającym na bardziej kreatywne, pełniejsze i ciekawsze 

zaspokajanie swoich wzajemnych potrzeb. 
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Dlatego śmiało można powiedzieć, że seksu można się uczyć całe życie, 

a umierając i tak stwierdzić, że jeszcze wiele sekretów nie zostało przez 

nas odkrytych. 

 

Świetnie wkomponowuje się tutaj moim zdaniem jedna z moich 

ulubionych fraszek mistrza tego gatunku, Jana Sztaudyngera. 

 

W jednym ze swoich dzieł napisał on tak: 

 

Nie ma mistrzów. U Amora 

Każdy za terminatora. 

 

Być może moja interpretacja tej fraszki jest zbliżona do tego, co miał 

na myśli jej autor. 

 

Drogi do seksualnej satysfakcji 

 

Chciałbym też podkreślić fakt, że do satysfakcji z życia seksualnego 

może prowadzić wiele dróg i nie można powiedzieć, że jeden rodzaj 

miłosnej aktywności jest lepszy niż inny. 

 

Droga do satysfakcji seksualnej to indywidualna kwestia każdego 

człowieka, zależna od wielu czynników, a w dodatku zmieniająca się w 

czasie. Co innego nas może kręcić w wieku 20 lat, a zupełnie co innego 

w wieku 30 lub 40 lat. 

 

Te różnice mogą być ogromne, z czego wiele par nie zdaje sobie sprawy 

i zakłada, że zawsze będą pasować do siebie jeśli chodzi o seksualny 

aspekt życia. 

 

A więc bardzo ważne z pewnością jest dopasowanie seksualne 

kochanków, otwartość oraz ich kreatywność pozwalająca np. na 

realizację swoich potrzeb, bez narzucania drugiej osobie swoich 

wzorców seksualnych zachowań jako lepsze lub bardziej właściwe. 

 

Poślizg 
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W przypadku aktywności seksualnych, które zaraz poznasz, ważne jest 

używanie sporej ilości olejków lub specjalnych lubrykantów 

przeznaczonych do zabaw z gadżetami erotycznymi. 

 

Najlepiej niech to będą preparaty oparte w 100% na bazie naturalnych 

składników. 

 

Co więcej, różne substancje dostarczają różnych doznań, więc warto 

testować, który lubrykant i w jakiej sytuacji sprawdza się najlepiej. 

 

Seks bez stosunku płciowego 

 

W tej publikacji nie miałem zamiaru przedstawiać pozycji do stosunku 

płciowego, czyli potocznie mówiąc, do seksu z penetracją. 

 

Chciałem, aby ta publikacja była unikatowa. Materiałów opisujących 

pozycje do stosunku płciowego jest ogrom na rynku. 

 

Sam wydałem ich już kilka, choć w moich materiałach oprócz pozycji 

umieściłem setki gorących wskazówek, gdyż uważam, że znajomość 

samych pozycji nic nie wnosi do życia seksualnego albo bardzo 

niewiele. 

 

Jednak możesz również tak spojrzeć na te pozycje z tej publikacji i użyć 

ich wtedy, gdy będziesz chciał ze swoją kobietą doświadczyć tego typu 

momentów, czyli seksu z penetracją. 

 

W związku z powyższym możesz traktować układy ciał i wskazówki, 

które zaraz poznasz jako elementy gry wstępnej lub jako składowe 

miłosnej uczty, która w pełni zadowoli Wasze seksualne pragnienia. 

 

Nie jest prawdą, że seks bez penetracji nie prowadzi do satysfakcji 

seksualnej albo jest czymś w rodzaju niepełnego doświadczenia. 

 

Tak często twierdzą jedynie osoby, które są uzależnione od penetracji 

lub takie, które nie mają w swoim życiu erotycznym innych 

doświadczeń, więc to co znają uważają za najprzyjemniejsze oraz 

najwłaściwsze. 
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Tymczasem jest wiele par, które świadomie rezygnują lub z różnych 

przyczyn muszą zrezygnować z penetracji, a mimo to ich życie 

erotyczne rozkwita niczym tajemniczy ogród wraz z nadchodzącą 

wiosną. 

 

W tej publikacji poznasz wiele sekretów, które uświadomią Ci, że seks 

nieopierający się na stosunku płciowym nie oznacza, że para 

kochanków angażująca się w takie aktywności coś traci. Jest wręcz 

przeciwnie. 

 

Aktywności seksualne, które zostaną zaprezentowane, są świetnymi 

sposobami nie tylko na to, aby rozpocząć współżycie seksualne, ale 

również na to, aby uprawiać satysfakcjonujący seks przez całe życie, 

a w dodatku rewelacyjnie się bawić i rozwijać swoją miłosną 

kreatywność. 

 

Starożytne uciechy 

 

Warto tutaj wspomnieć, że w tego typu doświadczenia erotyczne, które 

zaraz poznasz, angażowano się już tysiące lat temu. 

 

Dowodem na to są m.in. rzeźby w starożytnych świątyniach np. w tej 

znajdującej się w Indiach, w mieście Khajuraho. 

 

W tamtych czasach seks nie był żadnym świństwem ani tematem tabu, 

tylko elementem zdrowego stylu życia i sposobem na wypełnienie dnia 

przeróżnymi miłosnymi atrakcjami, które można czerpać z potencjału 

swoich ciał. 

 

W tej i wielu innych starożytnych świątyniach przedstawione jest życie 

erotyczne ówczesnych ludzi i może Cię to zdziwi, ale na żadnej z 

kilkudziesięciu pozycji miłosnych, które widziałem nie jest 

przedstawiony stosunek płciowy z penetracją, który mógłby prowadzić 

do spłodzenia dziecka. 

 

Ówcześni kochankowie zaspokajali się na tysiące sposobów bez ryzyka, 

które dziś nazywa się ryzykiem niechcianej ciąży. 

 

Moja obecna wiedza pokazuje, że wówczas zupełnie czymś innym był 

miłosny akt, którego celem było wydanie na świat potomstwa, 
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a zupełnie czymś innym był seks, który miał być formą rozrywki 

i przyjemności dla zmysłów. 

 

Nie będę gołosłowny i podam Ci kilka przykładów, abyś był pewien, że 

to, co piszę nie jest wyssane z palca. Z pewnością nie jest to też 

stuprocentowe odwzorowanie zachowań seksualnych, a raczej próba 

ich dookreślenia i wyciągnięcia pożytecznych wniosków. 

 

Na przykład poniższe zdjęcie przedstawia aktywność seksualną zwaną 

dziś potocznie seksem w stylu rosyjskim lub między-udowym. 

 

       
 

Czymś zupełnie normalnym była też masturbacja kobiet oraz różne 

formy stymulacji penisa np. ocieranie członka o różne elementy ciała 

kochanki, co przedstawiają kolejne fotografie. 
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Chciałbym również tutaj wspomnieć, że pierwsze zabawki seksualne w 

stylu dildo, wykonane z kamienia lub z drewna były znajdywane 

w wykopaliskach przez archeologów, co świadczy, że były używane już 

tysiące lat temu. 

 

I z tego co wiem, nie służyły one wówczas jedynie kobietom, które 

w zaciszu własnej sypialni zaspokajały nimi swoje seksualne potrzeby. 

 

Przeróżne masażery często były wykorzystywane jako świetny sposób 

na wzbogacenie miłosnej uczty o przeróżne odczucia płynące ze 

stymulacji pochwy, których żaden facet nie byłby w stanie dostarczyć. 

 

Pragnę również dodać, że jednym z najprzyjemniejszych rodzajów 

aktywności seksualnych jest tantryczny masaż intymny, który 

wykonuje się dłońmi oraz palcami, a nie penisem czy pochwą. 

 

To również daje do myślenia, jeśli zastanowimy się nad rolą narządów 

płciowych na drodze do osiągnięcia pełnej satysfakcji seksualnej. 

 

Jestem w stanie tak Cię pokierować, abyś nauczył się takiego masażu, 

ale nie jest to tematem tej publikacji. Być może zechcesz się do mnie 

zgłosić w tej sprawie. 

 

Seks z książkami 

 

Przekraczając próg sypialni warto też założyć, że nie jesteśmy 

mistrzami sztuki kochania i po prostu uczymy się seksu oraz siebie 

nawzajem. 
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Wówczas para może po prostu dawać sobie wskazówki, aby konkretne 

aktywności seksualne były bardziej przyjemne. 

 

Wtedy możemy mówić partnerowi, żeby wciskał palce mocniej, ustawił 

zabawkę pod innym kątem, zrobił coś, co nam się wydaje, że będzie 

przyjemne, zwolnił lub przyspieszył itd. 

 

Dzięki powyższemu założeniu możemy też wziąć do sypialni różne 

książki i po prostu uczyć się z nich różnych przyjemnych aktywności, 

tak jakbyśmy uczyli się gotować jakieś pyszne potrawy. 

 

W starożytnych Indiach, a z tego co wiem również w Chinach, taka 

forma edukacji była czymś normalnym. 

 

Co więcej istniał pewien zwyczaj, dzięki któremu, jak się dowiedziałem, 

świeżo upieczeni małżonkowie otrzymywali miłosne poradniki od 

swoich rodzin, dzięki czemu nie musieli wszystkiego odkrywać od 

początku, tylko mogli pogłębiać i rozwijać wiedzę. 

 

Młodzi kochankowie mogli odkrywać nowe uciechy dla ciała i umysłu 

podczas seksualnych przygód i w efekcie tego, za jakiś czas, mogli 

przekazać jeszcze bardziej wzbogacone notatki kolejnemu pokoleniu. 

 

Tego typu notatki przechowywano w pudełkach przypominających 

poduszki, dlatego nazywano je podobno „książkami do poduszki”. 
 

W naszej kulturze nie tylko nie ma takiego zwyczaju, ale w dodatku 

osoby zaczynające życie erotyczne często są zwodzone i wrzucane 

w pewne schematy, co prowadzi np. do wielu kompleksów 

i nieporozumień w życiu erotycznym milionów par. 

 

Czyste ciało i umysł 

 

Przed miłosną ucztą warto zadbać o czyste, zadowolone i kuszące ciała. 

Jest to niezwykle ważny aspekt satysfakcjonującego seksu. 

 

Dbanie o wysoki poziom higieny nie jest takie proste jak mogłoby się 

wydawać. 
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Dbanie o higienę również jest umiejętnością, którą możemy rozwijać 

i każdy z nas może być na różnym poziomie nie tylko w rozwijaniu tej 

umiejętności, ale i w rozumieniu tego, czym w ogóle jest higiena. 

 

Jeszcze trudniejsze jest zadbanie o higienę umysłu, czyli mówiąc 

ogólnie o czystość myśli, wyzbycie się stresu czy kompleksów. 

 

Higiena umysłu to również pozbycie się niewłaściwych wzorców 

niszczących nasze poczucie wartości, a także przeróżnych iluzji, które 

uznaliśmy za prawdy. 

 

To wszystko bardzo ogranicza przyjemność jaką można czerpać z seksu, 

z relacji z kobietami, z ludźmi i z całym światem. 

 

Mi osobiście w pozbyciu się wielu śmieci z głowy bardzo pomogły 

medytacje przygotowane przez nauczyciela duchowego 

i licencjonowanego mistrza bioenergoterapii – Zbigniewa Popko, 

którego mogę polecić. Znajdziesz je na stronie https://popko.pl/   

 

Choć przez wiele lat korzystałem z przeróżnych medytacji oraz 

wskazówek różnych osób, to dopiero te podpowiedzi, których udzielił 

mi Zbyszek Popko i jego medytacje przyniosły realne i widoczne 

korzyści w różnych aspektach życia. 

 

Te korzyści, również związane z życiem seksualnym, mógłbym 

wyliczać tygodniami. 

 

Więcej sekretów 

 

Na mojej stronie pod adresem https://wirtuozseksu.pl/ możesz uzyskać 

dostęp do większej ilości przeróżnych starożytnych pozycji, które udało 

mi się odnaleźć w morzu internetowych informacji. 

 

Na powyższej stronie poznasz również setki przepisów na wzbogacenie 

życia erotycznego, których prawdopodobnie nie znajdziesz w żadnym 

innym miejscu, gdyż są one efektem moich doświadczeń. 

 

Dlatego lepiej nie czekaj, tylko wejdź na moją stronę i zapisz się do 

mojego newslettera już teraz. 

 

https://popko.pl/
https://wirtuozseksu.pl/
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Przejdźmy teraz do kilkudziesięciu miłosnych aktywności oraz do 

unikatowych wskazówek, które z łatwością wzbogacą życie erotyczne 

każdej pary angażującej się w miłosną ucztę. 
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Pozycja seksualna nr 3 

 

 

 

W tym układzie ciał mężczyzna (kobieta w czarnej bieliźnie) może 

stymulować swój sprzęt pomiędzy udami kobiety. 

 

Stroną aktywną może być mężczyzna lub kobieta. W momencie, gdy 

facet zabawia się pomiędzy udami kobiety, ona może stymulować 

łechtaczkę dłonią, tak jak lubi. 

 

W takiej pozycji facet może również wykorzystać dildo do stymulacji 

pochwy lub użyć palców, aby drażnić punkt G swojej partnerki. 

 

Dildo można również używać do masażu warg sromowych, do 

ślizgania się wzdłuż nich zahaczając o łechtaczkę, do stymulacji 

łechtaczki oraz do kreatywnego dotyku innych stref erogennych na 

ciele. 

 

Tego typu aktywność seksualną również warto wzbogacać o przeróżne 

gesty oraz atrakcje dla ciała i umysłu. 
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Facet do stymulacji penisa może również wykorzystać przestrzeń 

pomiędzy złączonymi pośladkami. 

 

Niektóre kobiety mają takie pośladki, że mogą nimi ścisnąć penisa. 

 

Sukces w tego typu stymulacji ułatwia fakt, gdy mężczyzna dysponuje 

mniejszym sprzętem. Więc jak widzisz większy rozmiar niekoniecznie 

daje więcej możliwości. 

 

Jeśli kobiece pośladki są skromnych rozmiarów, to kobieta może 

docisnąć męski sprzęt do przestrzeni między-pośladkowej za pomocą 

swoich dłoni. 

 

Kobieta może również docisnąć męski sprzęt do jednego ze swoich 

pośladków, poruszać zmysłowo swoim ciałem. 

 

W ten sposób stymulując penisa oraz męski zmysł wzroku 

uwodzicielskimi ruchami ciała sprawiać facetowi ogromną 

przyjemność. 

 

Gdy założymy, że to kobieta jest w czarnej bieliźnie, możemy uznać 

tego typu układ ciał jako pozycję do stymulacji prostaty z pomocą 

specjalnej uprzęży, o której już wspominałem wcześniej. 

 

Co więcej, jeśli kobieta angażuje się w taką aktywność, to może poczuć 

się jak to jest być facetem. Wiele kobiet bardzo kręci możliwość 

doświadczenia tego. 

 

Masaż prostaty często jest rozumiany jako nawiązanie do seksu 

gejowskiego i pary mają często do tego rodzaju aktywności złe 

podejście. 

 

Chciałbym podkreślić, że w tym przypadku to nie ma nic wspólnego 

z inną orientacją. Jest to po prostu kreatywny masaż prostaty. 
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Więc jeśli jakiś facet myśli, że jego penis jest niezastąpiony, to według 

mnie jest w dużym błędzie. To tak jakby zakładać, że męskie dłonie są 

w stanie zastąpić wszystkie techniki masażu ciała. 

 

Oczywiście jest to niemożliwe, bo w jaki sposób męskie dłonie miałby 

zastąpić przyjemność płynącą z masażu ciała np. gorącymi kamieniami 

lub bambusowymi miotełkami? 

 

Warto mieć podobne podejście jeśli chodzi o temat zabawek 

wzbogacających erotyczną ucztę. 
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Seks oralny dotyczy pieszczot całego ciała, a więc wszystkich stref 

erogennych – ust, piersi, stóp, uszu, brzucha, szyi itd. 

 

Każda strefę erogenną można pieścić i stymulować na przeróżne 

sposoby. 

 

Dobrze jeśli  podczas miłosnej uczty nie traktuje się priorytetowo 

genitaliów, tylko rozrzuca się oralne pieszczoty po całym ciele. 

 

Jednak, aby nauczyć się dawać i czerpać przyjemność wynikającą ze 

stymulacji różnych stref na ciele wymagana z pewnością jest pewna 

ilość praktyki, a efekty na pewno nie przychodzą od razu. 

 

Więc im szybciej zacznie się praktykować i zechce się odkrywać nowe 

rodzaje rozkosznych momentów, tym lepiej. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

Na zakończenie mam do przekazania jeszcze kilka wskazówek 

ogólnych. 

 

Gdy już poznałeś Czytelniku różne sposoby stymulacji oraz łóżkowych 

zabaw, to spróbuj uruchomić swoją wyobraźnię. 

 

Możesz teraz zastanowić się, w jakich jeszcze pozycjach i sytuacjach 

mógłbyś wykorzystać opisane powyżej sposoby stymulacji. 

 

Zachęcam, aby wziąć ten poradnik do łóżka i przejrzeć go wspólnie 

z partnerem. Tego typu edukacja może być rewelacyjną grą wstępną, 

która rozpali Waszą wyobraźnię. 

 

Nastawiając się na wspólną miłosną edukację możemy ugrać dużo 

więcej, niż zakładając, że jesteśmy mistrzami sztuki kochania. 

 

Warto też przyjąć pewną zasadę podczas korzystania z tego poradnika, 

którą nazywam „zasadą szwedzkiego stołu”. 

 

Chodzi o to, aby wybrać te wskazówki, które wydają nam się 

odpowiednie na dziś. 

 

Wracając do tej publikacji za jakiś czas będziemy mogli skorzystać 

z innych podpowiedzi, gdy zmienią się nasze miłosne gusta. 

 

Na pewno w jakimś stopniu się one zmienią, gdy będziemy rozwijać się 

w sztuce kochania. 

 

Podobnie, jak z tą publikacją, jest z kulinarnym szwedzkim stołem 

pełnym pysznych potraw. 

 

Kiedyś być może wybrałbyś na śniadanie jajka i parówki, a dziś jedyne, 

co przechodzi Ci przez myśl i gardło o poranku to czarna kawa. 

 

Więcej sekretów seksu i sposobów, aby dużo lepiej bawić się w łóżku 

możesz znaleźć na stronie https://wirtuozseksu.pl/. 

 

https://wirtuozseksu.pl/
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Dziękuję za Twój poświęcony czas na poznanie tej publikacji. Jeśli 

chcesz, to możesz poszukać innych publikacji, kursów i produktów 

wydanych pod moją marką Wirtuoz Seksu. 

 

Z pewnością wiele z moich nietypowych dzieł, które poznasz, zrobi 

furorę w Twojej sypialni i życiu erotycznym w ogóle. 

 

Gorących nocy! 

 

Aleks 
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