
Α. Άσκηση με το καθρεφτάκι.  

Καθημερινά για δέκα λεπτά κοιτάζετε τα γεννητικά σας 
όργανα με ένα καθρεφτάκι και προσπαθείτε να εντοπίσετε 
τις περιοχές τους: εξωτερικά χείλη, εσωτερικά χείλη, 
κλειτορίδα, κόλπος σημείο G. Kρατάτε ημερολόγιο. 
Εντοπίστε αν κατά τη διάρκεια της άσκησης έχετε άγχος, 
και πόσο (σε μια κλίμακα από το 1 εώς το 5) και αν κάνετε 
αποφυγή και πόσο (σε μια κλίμακα από το 1 εώς το 5, 
πόσο αποφεύγετε την άσκηση και όλο την αναβάλλετε για 
επόμενη μέρα). Καταγράφετε στο ημερολόγιο 
οποιαδήποτε σκέψη σας έρχεται στο μυαλό κάθε φορά 
που κάνετε την άσκηση καθώς και την πορεία σας. Αν δεν 
έχετε άγχος, δεν κάνετε αποφυγή, και βλέπετε τα 
γεννητικά σας όργανα όμορφα, είστε έτοιμες να περάσετε 
στην δεύτερη περίοδο, της εξερεύνησης.  

 
 

Β. Ασκήσεις εξερεύνησης  



1. Ξαπλώστε άνετα 
2. Αρχίστε να εξερευνάτε αργά όλα τα μέρη του 

σώματός σας (βραχίονες, στήθη, στομάχι, εσωτερική 
πλευρά των μηρών). Χρησιμοποιήστε τις άκρες των 
δακτύλων, τις παλάμες, τους καρπούς. 

3. Αλλάξτε στάση, αν σας αρέσει.  
4. Εξερευνήστε απαλά την ηβική χώρα (μεγάλα 

εξωτερικά χείλη, περίνεο) 
5. Εξερευνήστε την κλειτορίδα με προσοχή. (Βγάλτε την 

απ΄το κουκούλι κάνοντας αργούς κύκλους γύρω της 
και και αγγίξτε πάνω της απαλά) 

6. Περάστε τα δάχτυλά σας από το εξωτερικό μέρος της 
οπής του κόλπου και εισάγετε ένα ή δυο δάκτυλα με 
προσοχή, μέχρι να νιώσετε τη ζεστή υγρασία του.  

7. Εισάγετε βαθύτερα τα δάχτυλα μέχρι να εντοπίσετε 
το σώμα και την ουρά του σημείου G.  

8. Τελειώνοντας, εξερευνήστε άλλες περιοχές του 
σώματος.  

Κάντε την άσκηση πολλές φορές μέχρι να αισθανθείτε ότι 
γνωρίζετε το σώμα σας, ξέρετε πλέον πού βρίσκεται 
κάθετι.  



 
 

Γ. Ασκήσεις αφύπνισης της σεξουαλικότητας  

Εισπνοή και εκπνοή:  Φροντίστε στην αρχή η αναπνοή 
να είναι βαθιά και ισορροπημένη, ώστε το σώμα να 
χαλαρώσει. Βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε την αναπνοή σας 
κατά τον αυνανισμό (και βέβαια, ότι δεν την κρατάτε και 
κατά τη διάρκεια του σεξ). Κάθε φορά που θέλετε να 
χαλαρώσετε περισσότερο στις ασκήσεις, κρατάτε τέμπο 3 
δευτερόλεπτα εισπνοή, 3 δευτερόλεπτα εκπνοή.  

Ασκήσεις για το στήθος: Ξαπλώστε ανάσκελα και 
εισπνεύστε βαθιά. Σηκώστε τους βραχίονες, φέρτε τους 
πάνω από το κεφάλι, σχηματίζοντας τόξο. Εκπνέοντας, 
κατεβάστε πάλι τους βραχίονες. Επαναλάβετε 5 φορές. 
Και μετά αντίστροφα την άσκηση, από κάτω προς τα 



πάνω. Επαναλάβετε 5 φορές. Στο τέλος, χαϊδέψτε το 
στήθος σας.  
Ταλάντευση και ανύψωση λεκάνης: Ξαπλώστε 
ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τα πόδια να 
ακουμπούν στο στρώμα ή το χαλί. Σηκώστε τους γοφούς 
και κινήστε η λεκάνη προς τα πάνω και προς τα κάτω. Η 
άσκηση αυτή θα σας βοηθήσει πολύ και κατά τον 
αυνανισμό.  
Κολπικές ασκήσεις: Βασική άσκηση Κέγκελ: σφίξτε τους 
πυελικούς μύες (ακριβώς όπως σφίγγετε για να 
σταματήσετε τη ροή των ούρων), κρατήστε για τρία 
δευτερόλεπτα, και χαλαρώστε για τρία δευτερόλεπτα.  
Τώρα σφίξτε και χαλαρώστε γρήγορα δέκα φορές, ενώ 
αναπνέετε κανονικά.  
Στο τέλος σφίξτε προς τα έξω τους μύες, σα να γεννάτε, ή 
να πρέπει να ουρήσετε γρήγορα.  
Η άσκηση αυτή γίνεται παντού, ξαπλωμένη, όρθια, 
καθισμένη ή στα πλάγια, στο λεωφορείο, στη δουλειά, στο 
καφέ.  
Έχετε μόνο στο νου σας ότι καθώς έχουν αρχίσει να 
γυμνάζονται οι μύες, να δώσετε ανοδική πορεία στην 
άσκηση, για παράδειγμα στο πρώτο μέρος της ανεβάζετε 
σιγά σιγά τα δευτερόλεπτα που σφίγγετε σε τέσσερα, 
πέντε κ.ο.κ (πάντα χαλαρώνετε σε ισότοπο χρόνο). 
Αντίστοιχα στο δεύτερο μέρος της άσκησης που σφίγγετε 
και χαλαρώνετε γρήγορα, αυξάνετε σε έντεκα, δώδεκα, 
δεκαπέντε φορές.  
Το τρίτο μέρος της άσκησης κατά το οποίο σπρώχνετε 
τους μύες προς τα έξω δεν χρειάζεται να το ανεβάσετε σε 
χρόνο, είναι απλά το τέλος της άσκησης, το stretching.  
Την άσκηση Κέγκελ να την κάνετε 3 φορές τη μέρα. Εκτός 
από το θα βοηθήσει θεαματικά στους οργασμούς, σε ένα 
μήνα περίπου θα έχει σφίξει θεαματικά και ο κόλπος σας.  
 

Δ. Πρόγραμμα Αυνανισμού  



Χάιδεμα στήθος, εσωτερική πλευρά των μοιρών ή άλλη 
περιοχή 
Κλειτορίδα: Δοκιμάστε σταθερή πίεση πάνω της με 
πετσέτα βρεγμένη. Με λίπανση, κάντε αργούς κύκλους 
γύρω της, σε όποια στάση θέλετε, ανάσκελα, μπρούμυτα 
σε μαξιλάρι, στο ντους ή όρθια στον τοίχο). Aν έχει 
διεγερθεί και φουσκώσει, θυμηθείτε την κίνηση V με τον 
δίχτυ και τον αντίχειρα ή το απλό γρήγορο τρίψιμο με τον 
δείκτη (πάντα με λίπανση) πάνω στη βάλανο της 
κλειτορίδας.  
Σημείο G: Αργούς κύκλους γύρω απ΄ την ουρήθρα. 
Κάθετη κίνηση κλειτορίδα ουρήθρα, αρχή του κόλπου και 
πάλι πίσω, αρκετές φορές. Θυμηθείτε επίσης την κίνηση 
ανάποδο «έλα» στην ουρά του G, μέσα στον κόλπο και 
προς την κοιλιά. Δοκιμάστε μέσα έξω αργά με δονητή 
στην πολύ αρχή του κόλπου (χωρίς να μπαίνετε μέσα). 
Ακόμη καλύτερος θα ήταν ειδικός δονητής για το G (που 
γυρίζει η άκρη του). Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση 
κλείνουμε τη δόνηση όταν περνάμε από το G.  
Kόλπος: Για τον κόλπο θα χρειαστείτε δονητή κλασσικό ή 
κάτι σε φαλλικό σχήμα. Κάνετε μέσα έξω δοκιμάζοντας 
διαφορετικές ταχύτητες και γωνίες. Στον κλασσικό δονητή, 
ανοίξτε την δόνηση, ο κόλπος την αγαπά.  

SOS. Μην εστιάζετε ποτέ στον οργασμό! Με το που θα 
σκεφτούμε αν έχουμε οργασμό ή όχι, έχουμε κάνει 
αποσύνδεση από τον αυνανισμό (αντίστοιχα έτσι κάνουμε 
και αποσύνδεση από το σεξ). Εστιάστε στη διέγερση, στην 
αίσθηση, και σε ερωτικές σκέψεις. Το οξύμωρο στην 
θεραπεία οργασμού είναι ότι κατά τη διάρκειά της, δεν 
πρέπει καθόλου να σκεφτούμε αν θα έχουμε οργασμό. 
Πρέπει απλά να μάθουμε να χανόμαστε στην ηδονή και να 
το απολαμβάνουμε.  



Χρησιμοποιήστε κάθε είδους φαντασίωση ενώ 
αυνανίζεστε. Αν δε μπορείτε να κάνετε φαντασιώσεις, δείτε 
ερωτικές ταινίες που όντως σας διεγείρουν. 

Μάθετε να είστε στο ΤΩΡΑ τόσο στις ασκήσεις, όσο και 
στο σεξ. Αν το μυαλό σας φύγει, χαλαρά το επαναφέρετε 
ξανά σε ερωτικές σκέψεις.  

 

Ε. Γέφυρες κατά τον αυνανισμό  
Αν έχετε ένα είδος αυνανισμού και θέλετε να πάτε σε άλλο 
είδος αυνανισμού, μπαίνετε στο πρόγραμμα αυνανισμού, 
ενεργοποιώντας εξαρχής με χάδια και τη νέα περιοχή απ΄ 
την οποία θέλετε να έχετε οργασμό. Την ώρα που έχετε 
διεγερθεί πολύ και θέλετε τώρα να αυνανιστείτε με τον 
τρόπο που συνηθίζετε, ώστε να έρθετε, το κάνετε. Την 
στιγμή όμως που είστε στην φάση του οργασμού, ακριβώς 
τότε, βάζετε στο παιχνίδι έντονα τώρα την περιοχή απ΄την 
οποία θέλετε να έρθετε στο μέλλον. Για παράδειγμα, 
μπορεί να χαϊδεύετε γρήγορα την κλειτορίδα και καθώς 
έρχεστε από την κλειτορίδα, είστε στην φάση οργασμού, 
χωρίς να αλλάξετε καθόλου τις κινήσεις στην κλειτορίδα, 
με το άλλο χέρι κάνετε πλέον έντονες κινήσεις στον 
δονητή που βρίσκεται στον κόλπο.  

Μένετε σε αυτό το πρώτο στάδιο καιρό, ώστε να το 
«δέσει» ο εγκέφαλος. Αν όλα μια χαρά, μπορείτε να έχετε 
τον οργασμό σας χωρίς αυτή η νέα κίνηση στον κόλπο 
που κάνετε να σας διακόπτει τον οργασμό σας απ΄την 
κλειτορίδα, περνάτε στο επόμενο στάδιο.  

Στο δεύτερο στάδιο, κάνετε «γέφυρα» με την κλειτορίδα 
και τον κόλπο στην αρχή του οργασμού. Δηλαδή καθώς 
ξεκινάτε τις έντονες κινήσεις που ξέρετε στην κλειτορίδα 
για να έρθετε, με το άλλο χέρι κάνετε και έντονες κινήσεις 
με τον δονητή στον κόλπο. Και μένετε επίσης σε αυτό 



καιρό, για να «δέσει» πλέον ο εγκέφαλος τον μεικτό 
οργασμό.  

Αν όλα μια χαρά, είστε καιρό σε αυτό το στάδιο κι έχετε 
κάθε φορά έτσι οργασμό, χωρίς να διακόπτεται, κάνετε 
«γέφυρα» πιο πριν στον αυνανισμό, διεγείροντας μια 
κλειτορίδα μια κόλπο και δοκιμάζετε να έρθετε από τον 
κόλπο, βοηθώντας ουσιαστικά λίγο με κινήσεις κάθε τόσο 
με το άλλο χέρι στην κλειτορίδα.  

Αν όλα πάνε μια χαρά κι εδώ, ασχολείστε όλο και λιγότερο 
με την κλειτορίδα στην φάση οροπέδιο, ώστε να έχετε 
πλέον καθαρό κολπικό οργασμό.  

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνουμε «γέφυρες» και με 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος θέλουμε να βρούμε 
τον οργασμό.  

Είναι μια διαδικασία απλή αλλά παίρνει καιρό, γιατί θέλει 
αργή αλλαγή. Όσο πιο πολύ φροντίζετε να διεγείρεστε 
εγκεφαλικά με φαντασιώσεις, τόσο πιο σύντομη θα είναι. 
Και σε αυτή την φάση ωστόσο, στις γέφυρες, δεν εστιάζετε 
στον νέο οργασμό και αν θα τον έχετε τελικά, αλλά στις 
αισθήσεις του σώματος, στις ερωτικές σκέψεις, στις 
φαντασιώσεις, και στο ταξίδι.  

 

 

  

  


