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Rozdzia 9.
Jej totalne orgazmy dziki Tobie

Orgazm codzienny, doktor niepotrzebny.
MAE WEST

Orgazm — intensywna fizyczna przyjemno . Towarzysz mu
szybkie cykle napi w miniach w okolicy organów pciowych
i miednicy. Czasem towarzysz mu spazmy miniowe w innych
czciach ciaa.
Od definicji ksikowej bardziej lubi nazw francusk, która
w przetumaczeniu na polski brzmi „maa mier ”.
Powiedzmy sobie szczerze: kto cho by raz go dowiadczy, ju
nigdy nie pomyli go z niczym innym. A dowolna definicja ksikowa nie odda tego, jak przyjemne jest to doznanie.
Spotkaem si z opini, e orgazm jest przeyciem umysowym,
cielesnym i duchowym. Zgadzam si z tym.
O tym, czym jest orgazm, naczytae si ju pewnie sporo. W ko cu kto z nas nie czyta poradników na temat seksu? Chyba wszyscy. Naczytae si pewnie o technikach wywoywania orgazmu.
Naczytae si pewnie o rónych rodzajach orgazmu.
Wic powiem Ci teraz, jak bardzo zmieni si Twoje podejcie do
tej rozkoszy, kiedy opanujesz kolejn umiejtno z tej ksiki.
Ale na razie przypomnij sobie swój pierwszy orgazm. Pierwszy
orgazm w ogóle. Pierwszy orgazm, kiedy si onanizowae. Pierwszy orgazm z kobiet. Byo tych kilka rónych pierwszych razów.
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Swój pierwszy orgazm miae w okolicy nastu lat. Pewnie spae
albo wykonywae intensywn czynno fizyczn. W nocy pojawia si, kiedy ludzie maj marzenia senne, a w trakcie czynnoci
fizycznych zwaszcza w przypadku charakterystycznej pracy ud.
Tak, tak. Niektórzy modzi chopcy i dziewczta maj swoje ulubione aktywnoci fizyczne z uwagi na orgazm. Nie wiedz do
ko ca, jak to si dzieje, e w pewnym momencie rozgrzewki,
w trakcie zaj albo wchodzenia po drzewie ich ukad nerwowy
wykonuje kozioka i wywraca si na chwil na drug stron, ale
wiedz, e jest to przyjemne. I czsto powtarzaj dan sytuacj,
kiedy towarzyszyo jej to mie uczucie. Zaskoczenie, gwatowne
osabienie i jednoczenie przyjemno . Spory miks emocji jak na
ledwo upieczonego nastolatka lub nastolatk. A kiedy poszede si
odla , znalaze galaretk w gatkach. To bya dopiero zagadka.
Nie byo galaretki, a tu nagle jest… Ciekawe…
Pierwszy orgazm, kiedy si onanizowae, te pewnie by dla
Ciebie zaskoczeniem. Byo mio, kiedy poruszae rk. Robie to
ju który raz. Ale tym razem zaczo si robi szczególnie mio.
Jeszcze bardziej mio. Jeszcze bardziej mio. Bach! I nie miae
wtedy pod rk chusteczek higienicznych, papieru toaletowego
czy rczników papierowych. Przecie nie spodziewae si tego!
A potem si od tego uzalenie na cae lata. No dalej, przyznaj si.
Mnie i sobie moesz.
Kiedy bye za pierwszym razem z kobiet. Ju wiedziae, o co
chodzi. By moe chciae si wykaza . Na pewno chciae odczu
t przyjemno , któr wczeniej czue tylko z wasn rk. By moe udao Ci si za pierwszym razem, kiedy w niej bye. By moe
za którym z kolei.
Ale za kadym razem byo Ci trudno osign ten orgazm po raz
pierwszy w danej sytuacji. A kiedy go ju raz dowiadczye,
pomylae sobie: „Hej! To przyjemne! Trzeba to powtórzy !”.
I powtórzye go. A za drugim razem byo atwiej. Za trzecim jeszcze atwiej. A potem to by ju niemal automat, który za kadym
razem z du gwarancj dawa Ci orgazmy. Twój mózg cigle
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uczy si przeywa nowe rodzaje orgazmów. A kiedy nauczy si
nowego sposobu, to robi z niego automat do przyjemnoci.
Wiesz, o czym mówi. Przecie masz tych kilka pozycji, kiedy
jeste w kobiecie, które niemal gwarantuj Ci po chwili orgazm.
Zrób eksperyment i zrezygnuj z tych pozycji przy najbliszej okazji.
Moe si okaza , e wcale tak atwo nie dochodzisz do orgazmu.
Czasem to si zdarza z now kochank. Jeszcze nie uwarunkowae
si na to, e to ona jest Twoim nowym ródem przyjemnoci.
Co jest ródem orgazmu? Ludzki umys. I te z bodców, które
w jaki sposób zostan skojarzone z dochodzeniem do orgazmu.
Chodzi o to, jak ludzki umys si uczy. Chodzi o naturalne dla
ludzkiej istoty zjawisko warunkowania. Kiedy masz seks po raz
pierwszy z jak kobiet, jest super, ale to jeszcze nie jest automat
do przyjemnoci. Jeszcze potrzebujesz si skupi . A potem pozwoli sobie odpa . Pierwszy orgazm jest zawsze tym trudniejszym.
Automat powstanie za drugim, trzecim razem.
Tak naprawd nie ma znaczenia, jakie s rodzaje orgazmów.
Orgazm to orgazm. To po prostu rozkosz. A bodziec, który go
wywoa, moe by dowolny.
To, jak si uczymy dochodzi do naszych orgazmów (niezalenie
od pci), jest zwizane z tym, jak nasz ukad nerwowy uczy si
reagowa na pewne bodce.
Syszae o psach Pawowa? Otó by sobie pewien badacz. Bada
zjawisko warunkowania. Zrobi pewien eksperyment. Mia kilka
psów. Trzyma je w boksach. Pomyla sobie: „Czy sygna dwikowy sam z siebie moe wywoa linienie u psa?”. Wczy dzwonek i… Pies to pies. Nie wiedzia, o co chodzi. Dwik zignorowa. Nastpnie Pawow da psom jedzenie i kiedy psy widziay
jedzenie i zaczy si lini na widok jedzenia, to Pawow wczy
dzwonek. Po czym da im jedzenie. Nastpnego dnia powtórka.
Pokaza jedzenie. Psy si lini. Dzwonek. Jedzenie dostaj. Trzeciego dnia ponownie. Pokaza jedzenie. Psy si lini. Dzwonek.
I psy jedzenie dostaj. Czwartego dnia…
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Po prostu wczy dzwonek i… psy zaczy si lini . I to jest wanie warunkowanie na bodziec. Kada ywa istota uczy si w ten
sposób automatycznie nowych zachowa i reakcji. Poprzez skojarzenia.
Dzieje si to zawsze i wszdzie. Przypomnij sobie dzwonek na lekcj z podstawówki. Niech zgadn, chyba poczue si co najmniej
dziwnie…
A teraz przypomnij sobie, kiedy w dniu Twoich urodzin kto mówi
Ci „wszystkiego najlepszego” i wrcza jak paczk. Nie wiesz, co
tam jest, ale ju zaczynasz si cieszy . Nawet teraz, tylko mylc
o tym.
To teraz przypomnij sobie, kiedy ostatnio usyszae wprost do
ucha seksowne mruczenie kobiety…

JAK WARUNKOWANIE MA SI DO ORGAZMÓW
Wszystko, czego potrzebujesz, aby sprawi , eby Twoja partnerka zacza przeywa róne fantastyczne orgazmy przy Tobie, to przynajmniej jeden orgazm, który bdzie przy Tobie miaa.
Dowolny. W zupenoci wystarczy echtaczkowy. Czyli taki, który
powstaje w wyniku pieszczenia jej echtaczki. Zwró uwag na to,
e nazewnictwo orgazmów oddaje gównie ide bodca, a nie
istot orgazmu. Skórcze orgazmiczne mog by krótkie i zajmowa may obszar w ciele albo bardzo dugie i obejmowa
prawie cae ciao (tak, mona si tego nauczy ). Bodców, które
wywouj orgazm w umyle, te moe by wiele (tak, ich te
mona si nauczy ). Wytrysk moe by bd nie. Za to orgazm
w umyle jest jeden.
Szybka klasyfikacja orgazmów
W zalenoci od bodca: echtaczkowy, waginalny, analny, sutkowy, oralny… Bodziec nie ma znaczenia. Do orgazmu mona
doprowadzi samymi sowami.
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W zalenoci od sposobu przeywania go: punktowy – totalny,
jednorazowy – wielokrotny, krótki (kilka sekund) – dugi (kilka
godzin), jedno- – wieloogniskowy, suchy – z wytryskiem. Mówimy
o kobiecym wytrysku.
Jedyna rónica pomidzy jej orgazmem echtaczkowym a innymi
jest taka, e do tego pierwszego bardzo dobrze si przyzwyczaia
przez wiele lat swojego dojrzewania (tak jak Ty do swojej rki) i jest
on niemale gwarantowany.
Tak wic przygotuj si. Potrzebujesz wprowadzi jaki bodziec,
który skojarzy si z orgazmem. Kiedy syszaem o akcji, e dziewczyna przeya orgazm ze swoim chopakiem, kiedy… nagle do jej
pokoju wesza jej matka. Stres z tym zwizany wzmocni doznania i… bum! Potem okazao si, e ma sabo do seksu w miejscach publicznych, gdzie moga by przyapana. Nic dziwnego.
Uwarunkowaa si dziewczyna.
Zamiast tak ekstremalnych akcji polecam co bardziej zalenego
od Ciebie. Do moich ulubionych naley bodziec sowny: „Teraz!”
albo „Dojd!”, albo „Dojd teraz!”. Mówisz które z tych sów,
kiedy pieszczc jej echtaczk palcami, widzisz, e dugie skurcze
charakterystyczne dla „tu przed” przechodz w szybkie i cykliczne
skurcze charakterystyczne dla orgazmu. Albo kiedy nagle zaczyna
krzycze . Potem moesz to powtórzy jeszcze kilka razy. Jej ukad
nerwowy nauczy si, e ma orgazm, kiedy syszy: „Dojd teraz!”.
Kiedy ju po kilku razach wiesz, e jej ukad nerwowy nauczy
si tego, masz przygotowany swój bodziec do dalszej pracy.
Nie musi to by bodziec sowny. Moe to by bodziec dotykowy,
np. zapanie i trzymanie przez chwil: za kark, za biodra, za piersi,
za stopy, za uda, za wyrostek z tylnej czci uchwy (chwytasz
doni jakby za szyj, ale palce dociskasz do tylnej czci uchwy),
za wzgórek onowy…
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ORGAZM WAGINALNY I INNE
Kiedy ju masz sowo albo punkt na ciele, to przechodzisz dalej.
Przy najbliszej okazji kiedy bdziecie si kocha , podnie j najbardziej, jak potrafisz. Mów do niej najbardziej zmysowo i erotycznie, jak si ju nauczye. I… czekaj na jej stan „tu przed”.
Twój bodziec zadziaa tylko wtedy, kiedy warunki bd moliwie
takie same jak ostatnio. Kiedy zobaczysz, e ju wariuje z podniecenia, tylko co j blokuje przed osigniciem orgazmu (np. jeszcze
nie miaa orgazmu waginalnego albo jeszcze nie miaa go z Tob),
odpalasz bodziec —
mówisz: „Dojd teraz!”. Moliwie tak samo jak wtedy,
kiedy kojarzye bodziec z orgazmem.
Albo dotykasz j tak samo i w to samo miejsce co w trakcie jej
orgazmu echtaczkowego.
Nie przejmuj si, jeli za pierwszym razem nie zaskoczy. Bd cierpliwy. Jeli dobrze utrwalie (skojarzye) jej bodziec (sowo lub
dotyk) w pierwszej fazie, to druga faza za którym razem zaskoczy.
Kiedy ju zaskoczy i obydwoje ze dziwieniem odkryjecie, e ma
nowy rodzaj orgazmu, którego wczeniej nie miaa, uczcijcie to!
A przy kolejnych stosunkach odpal jej bodziec znowu kilka razy.
Tak aby jej ukad nerwowy teraz skojarzy orgazm z uczuciem
czonka w pochwie.
Kiedy ju jej ukad nerwowy skojarzy osiganie orgazmu ze stymulacj pochwy, ju nie musisz uywa bodca. Od tej pory z du regularnoci Twoja partnerka bdzie potrafia przy Tobie
przeywa nowy rodzaj orgazmu. Z echtaczkowego w waginalny,
z waginalnego w…
Co mona dalej z tym zrobi ? Wszystko zaley od Waszych chci.
Twojej motywacji i jej otwartoci. Moesz zrobi to samo, tylko e
przy stymulacji analnej (orgazm analny). Mona to zrobi , kiedy
bawisz si jej sutkami (orgazm sutkowy). Waciwie to nic nie
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stoi na przeszkodzie, aby bada potencja jej ciaa i umysu i szuka
kolejnych miejsc, w których moesz uruchomi jej orgazm.
Plotki w krgach wtajemniczonych mówi o orgazmie, który moe
mie kobieta zajmujca si oralnie mczyzn… To moe by
Twój wity Graal. Ale nie przeginaj, bo si jeszcze od seksu uzalenisz. A adne uzalenienie nie jest dobre. Nawet z pozoru tak
przyjemne i dobre jak seks. To Ty masz kontrolowa swój seks,
a nie seks ma kontrolowa Ciebie.
Obdarz swoj partnerk jednymi z najwikszych przyjemnoci,
jakimi obdarzya nas natura. Zdolnoci do przeywania intensywnego podniecenia i orgazmów przy Tobie.

KOBIECY WYTRYSK
Zaskoczony tytuem? Mczyni i kobiety pomimo rónic s dosy
podobnie zbudowani. Wszyscy mamy organy pciowe. Miednice.
Pcherze moczowe. I gruczoy produkujce róne wydzieliny…
U mczyzny sperma jest produkowana w kilku miejscach. Jedno
z nich to jdra, które s w worku mosznowym pod czonkiem.
Produkuj plemniki. Tylko plemniki.
Gruczo krokowy (zwany prostat), który znajduje si wewntrz
ciaa, tu pod pcherzem moczowym (przechodzi przez niego
cewka moczowa), produkuje mtn, biaaw ciecz o zasadowym
odczynie i charakterystycznym zapachu, w której zawieszone s
plemniki. Tak, to ta galaretka, która wyskakuje z penisa.
Kobieta równie ma pewien gruczo. Nazywa si on gruczoem
Skenego. Równie jest umiejscowiony na linii pcherza moczowego. Dokadnie nad punktem G. A wyjcia tego gruczou to dwa
malutkie otwory poniej cewki moczowej, po jej prawej i lewej
stronie. Niektórzy nawet nazywaj go kobiec prostat.
Czy Twoja partnerka moe mie wytrysk kobiecy?
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Teraz przypomnij sobie te wszystkie chwile, kiedy tu po stosunku albo orgazmie w wyniku stosunku biega do toalety, bo
czua, e musi odda mocz, ale… nic nie poleciao. I sama si dziwia: „No jak to, przecie czuam parcie na pcherz”.
Przypomnij sobie te wszystkie chwile, kiedy mielicie ostry seks,
odpadalicie totalnie i nagle czue, e zrobia si totalnie wilgotna… Tak wilgotna, e ledwo czue, e w ni wchodzisz. I sam si
dziwie: „Chyba to jej pochwa nagle zacza tyle wilgoci tworzy ,
bo ja wytrysku nie miaem”.
Jeli która z tych sytuacji miaa miejsce, to oznacza, e ta kobieta
moe przeywa wytrysk kobiecy. Po prostu musi si nauczy ,
jak robi to wiadomie. A Ty moesz jej w tym bardzo pomóc.
Przed ni duo wicze mini Kegla (które de facto nazywa si
miniem onowo-guzicznym czy inaczej pubococcygeus, ale i tak
wszyscy mówi „minie Kegla”). Chyba e duo chodzi w butach
na obcasie. Syszaem o badaniach, które udowodniy, e kobiety
chodzce w butach na obcasie maj bardziej satysfakcjonujcy
seks. Jest to zwizane z inaczej uoon miednic i wymuszon
prac mini Kegla przy kadym kroku robionym w trakcie dnia.
Nie bez powodu minie Kegla nazywa si miniami mioci…
Za to przed Tob duo wicze palców i nadgarstków. Obu doni.
Przyó si.

WICZENIE WZMACNIAJCE MI NIE PALCÓW DONI
We co do zgniatania. S specjalne spryny. S urzdzenia,
w których na kady palec jest osobna spryna i mona je trenowa niezalenie. S specjalne pieczki antystresowe, które su
do zgniatania. wietnie si nadadz.
Dwadziecia cini w serii. Trzy serie dziennie. Przede wszystkim
trenuj swój palec rodkowy i serdeczny, bo ich bdziesz uywa
najwicej.
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WICZENIA WZMACNIAJCE NADGARSTEK
We co cikiego. Hantelek si nada. Ja uywam czterokilogramowych.
Oprzyj okie i przedrami o udo. Do z hantelkiem niech swobodnie zwisa za Twoj nog. A teraz podcigaj nadgarstek do góry.
Dwadziecia podcigni w serii. Trzy serie dziennie.
Po trzech tygodniach wicze palców i nadgarstków moesz zacz
wiczy ze swoj partnerk.

PIESZCZENIE, ABY DOPROWADZI KOBIET
DO WYTRYSKU
Do wytrysku kobiecego potrzebne s dwie rzeczy:
1. Silne podniecenie (plateau).
2. „Pompowanie” punktu G.
Tu przed orgazmem, kiedy kobieta zaczyna odczuwa , e chce
odda mocz, musi popuci .
W drugim przypadku mczyzna musi popracowa nad waciwym
chwytem i (lub) nad stymulacj penisem pod waciwym ktem.
Wyprostuj do . Odchyl may i wskazujcy palec do tyu. Dwa
rodkowe (czyli rodkowy i serdeczny) pochyl do przodu w kierunku wntrza doni. Jest to standardowe uoenie doni do „pompowania” punktu G.
Te dwa rodkowe palce wkadasz do pochwy i szukasz punktu G.
Po czym go pozna ? Jest pooony od przedniej ciany pochwy.
Tej od strony wzgórka onowego. Jakie dwa – trzy centymetry
w gb pochwy. Punkt G jest chropowaty (wraenie opisuje si jako
ebrowane albo prkowane — porównuje si to do podniebienia górnego). Im bardziej kobieta jest podniecona, tym wicej
napywa tutaj krwi i tym bardziej ta cz pochwy pcznieje.
Znalaze ju? Dobrze. To teraz odpu sobie podkrcanie pod187
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niecenia partnerki za pomoc stymulacji palcami. Zadbaj o ni.
Daj jej fajny seks. Kiedy bdzie ju mocno podniecona, ponownie wó tutaj dwa palce i znajd punkt G. I moesz zacz go
stymulowa !
Moesz robi kóeczka wokó punktu G.
Moesz robi wahadeka z lewej na praw i z prawej na lew.
A przede wszystkim masz naciska . Moesz to zrobi na dwa sposoby. Albo naciskajc samymi palcami. Ale jeli nie masz ich
jako genialnie wy wiczonych, to si zmcz. Albo usztywniajc
palce i nadgarstek. Usztywnij je tak, jakby robi szpon z tych
dwóch palców. Tak lekko zgite po uku je usztywnij. I poruszajc ca doni w kierunku wzgórka onowego, naciskaj punkt G
palcami.
Uwaga! Pompowa punkt G moesz te swoim czonkiem (musisz
si ustawi i wchodzi pod odpowiednim ktem) albo sama kobieta
moe go pompowa , uywajc do tego wibratora. Waciwy kt
to taki, e wkadasz czonek (wibrator), a nastpnie mocno go
odchylasz w stron poladków.
Po drugie — jest taki moment, e kobieta ju nie moe wytrzyma . Nie spodziewaj si go od razu. No wanie. Bdzie czua, e
co tam si dzieje. e idzie jaki pyn i e zaraz popuci. I wiele
kobiet boi si tego, e popuci mocz, i bdzie si czuo niezrcznie. Dlatego w tej chwili powiedz do niej mniej wicej tak:
Im bliej bdziesz orgazmu, tym mocniej bdziesz chciaa
odda mocz. W pewnym momencie, tu przed orgazmem,
pozwolisz sobie na rozlu nienie tych mini i wypchniesz
z siebie to uczucie. I im mocniej bdziesz wypycha, tym
silniejszy orgazm poczujesz [kiedy zauwaysz, e jest
„tu przed”, uruchom bodziec, który wywouje jej orgazm
— sowo lub dotknicie w tym specjalnym punkcie,
którego wczeniej dotkne].
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Wczeniej zadbaj o cerat i (lub) foli. Umie j na materacu,
a pod przecieradem i kocem. Aby czua, e jest w komfortowej
sytuacji; nawet jeli popuci te troch moczu, to nic poza przecieradem nie zabrudzi. Zadbaj o komfort swojej partnerki, a da
Ci genialny seks.

Podsumowanie rozdziau dziewitego
Warunkowanie orgazmów
Orgazm i wytrysk to dwa róne zjawiska. W podstawowym trybie
mczyzna ma orgazm z wytryskiem, a kobieta bez. Mczyzna
moe nauczy si przeywa orgazm bez wytrysku, a kobieta
z wytryskiem.
Majc skojarzony orgazm u kobiety z Twoim bodcem (sownym
bd dotykowym), moesz atwo wywoywa orgazm zawsze,
kiedy kobieta jest w stanie podniecenia „tu przed” i chcesz, aby
przesza do fazy orgazmu.
W ten sposób moesz uczy jej ukad nerwowy przeywania
orgazmów przy nowych rodzajach seksu, takich jak:
x seks analny,
x stymulacja piersi,
x seks oralny, na Tobie.
Doprowadzenie kobiety do orgazmu z wytryskiem wymaga:
x stanu podniecenia „tu przed”,
x „pompowania” punktu G,
x jej gotowoci, aby „wypchn ” minie.
Kobieta moe by zawstydzona i ba si popuci oraz wypchn wydzielin z gruczou Skenego. Zapewnij jej komfort
psychiczny. Bd czuy, wyrozumiay i cierpliwy.
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