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 Εκείνη ξαπλώνει ανάσκελα. Εσύ γονατίζεις ή ξαπλώνεις σε 
ορθή γωνία προς εκείνη (πλάγια δηλαδή, η θέση αυτή 
προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στην κλειτορίδα της).  

 Βάζεις το κάλυμμα της κλειτορίδας ανάμεσα στα δυο δάκτυλά 
σου, δείκτη και αντίχειρα και αρχίζεις σιγά-σιγά να περνάς με 
τη γλώσσα σου μπρος-πίσω και πάνω-κάτω από το κάλυμμα 
(όχι στον βολβό ακόμη). 

  Αρχίζεις να γλείφεις πιο γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα 
χρησιμοποιείς ένα δάκτυλο από το ελεύθερο χέρι σου για να 
μαλάξει την περιοχή ανάμεσα στον κόλπο και τον πρωκτό 
(περίνεο). 

  Καθώς εκείνη ανεβαίνει στάδιο διέγερσης και κάνει σα να 
θέλει να τελειώσει, (το σημείο δηλαδή που καταλαβαίνεις ότι 
σε άλλες γυναίκες προηγείται του οργασμού), τότε 



μεταφέρεις την γλώσσα στον βολβό, στην κεφαλή της 
κλειτορίδας. Την ώρα που τελειώνει εκείνη το κάνεις. Είναι 
πολύ σοφή τεχνική, για να βοηθήσει τη γυναίκα που 
δυσκολεύεται στον οργασμό της να χάσει τον έλεγχο στο 
τέλος, αντί να «μαζέψει» την διέγερση αυτόματα, όπως 
συμβαίνει συνήθως σε προβλήματα γυναικείου οργασμού.  

 

Β. ΤΑΝΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  

Εκείνη μπρούμυτα σε γωνία 90 μοιρών, με τα πόδια στο 
πάτωμα, και το στήθος ξαπλωμένο σε τραπέζι ή πάγκο. Τα 
χέρια της τα πιάνεις με το ένα σου χέρι πίσω απ΄την πλάτη 
της.  

Μετράς 7 αργές διεισδύσεις μέχρι τη μέση του μορίου μόνο 
και 1 πολύ βαθιά μεγάλης διάρκειας. Κρατάς πάντα τον ίδιο 
ρυθμό, δεν τον αλλάζεις.  

Εναλλακτικά, μπορείς 4 διεισδύσεις μέχρι τη μέση του μορίου 
και 1 πολύ βαθιά μεγάλης διάρκειας.  

Οι κινήσεις αργές.  

 

Γ. Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ ΣΤΟΝ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΣΜΟ  

Δυστυχώς κανείς άντρας δε μπορεί να βρει τον οργασμό για 
καμιά γυναίκα. Πρέπει να περάσει μόνη της τις ασκήσεις 
οργασμού μέχρι να μάθει να τον ελευθερώνει. Εσύ φροντίζεις 
απλά να της δίνεις πολλά προκαταρκτικά, να κάνεις το σεξ 
σας hot, πολύ σωματική και εγκεφαλική διέγερση. Μην 
ξεχνάς να της μιλάς στο σεξ για να την κρατάς στο ΤΩΡΑ, να 
μην φεύγει το μυαλό της αλλού. Άλλαζε στάσεις και επέλεξε 
τις στάσεις για μεγάλη διέγερση (επισυνάπτονται κάποιες στο 
αρχείο «Στάσεις»)  

● Να φροντίζεις επίσης την ποιότητα της σχέσης σας, 
είναι πολύ σημαντικό για να νιώσει άνετα και να 
ελευθερώσει τον οργασμό 
της.  



● Δημιούργησε safe space, ασφαλή πεδίο για να 
λειτουργήσει η σχέση. Έτσι μόνο θα μπορέσει να χάσει 
τον έλεγχο στο σεξ, και να απελευθερώσει τον 
οργασμό της.   (για να  

● Αν υπάρχουν προβλήματα στην σχέση, πηγαίνετε για 
θεραπεία ζεύγους.  

● Δείξε στη σύντροφο σου ότι είναι ελκυστική και 
επιθυμητή.  

● Φίλησέ την συχνά.  
● Τηλεφώνησέ της στην δουλειά για να της πεις ότι την 

σκέφτεσαι, ή ότι την αγαπάς.  
● Χάρισέ της λουλούδια. 
● Να την αγκαλιάζεις συχνά.  
● «Ένας άντρας πρέπει να ξέρει να μεταχειρίζεται τις 

γυναίκες» (Δον Ζουάν). 
● Μιλήστε στο σεξ.  
● Μην βιάζεσαι να διεισδύσεις.  
● Αν της έχει γίνει άγχος ο οργασμός, σταματήστε για 

λίγο καιρό τη διείσδυση, αλλά μην σταματήσετε το 
μασάζ και τα χάδια σε όλο το σώμα, κάθε βράδυ.  

 

  



         Δ. ΓΕΦΥΡΕΣ 



 
Αν η σύντροφός σου είναι κλειτοριδική, η διείσδυση αφήνει 
απ΄έξω την κλειτορίδα. Θα πρέπει κατά τη διάρκεια του σεξ, 
ειδικά στο έντονο μέρος του, όταν πας εσύ για οργασμό, να 
χαϊδεύει εκείνη την κλειτορίδα της, ή, ακόμη καλύτερα, αν το 
επιτρέπει η στάση, να το κάνεις εσύ. Πρέπει να έχεις 
καταλάβει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο χαϊδεύει η ίδια 
την κλειτορίδα της για να έρθει, γιατί κάθε γυναίκα είναι 
διαφορετική.  

Αν θέλεις να την βοηθήσεις να βρει και τον κολπικό οργασμό 
της, θα κάνεις την τεχνική «γέφυρες» που δείχνουν οι 
παραπάνω εικόνες.  

Με το μόριο στον κόλπο της κάνετε σεξ και χαϊδεύει εκείνη 
την κλειτορίδα της. Ενώ κάνεις πλέον δυνατά μέσα-έξω, 
χαϊδεύει εκείνη πιο έντονα την κλειτορίδα της για να έρθει σε 



οργασμό από εκεί. Μένετε σε αυτό το στάδιο καιρό, για να 
αρχίσει να το «δένει» ο εγκέφαλός της.  

Αν όλα πάνε καλά, σε δεύτερο στάδιο, πάντα με το μόριο 
στον κόλπο της, βάζεις εσύ το χέρι σου στην κλειτορίδα της 
αντί να το βάλει εκείνη, και την χαϊδεύεις μέχρι να έρθει, ενώ 
ταυτόχρονα κάνεις βαθιές ωθήσεις στον κόλπο. Μένετε καιρό 
εκεί.  

Και μετά δοκιμάζεις το σεξ καθαρά από τον κόλπο, με 
ελάχιστα πλέον αγγίγματα στην κλειτορίδα.  

 

 
 


