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Ostatnio poznałam fajnego chłopaka, który ma 26 lat. Po kilku randkach czuję, że chciałabym czegoś
więcej, jednak on przyznał mi się, że jest prawiczkiem. Jak mogę mu pomóc w jego "inicjacji", żeby
nie urazić jego męskości?

Pierwszy raz mężczyzny

Witam, jest Pani w związku z mężczyzną, który jest niedoświadczony w kwestiach seksualnych.
Zależy Pani, by partner poczuł się pewnie i bezpiecznie w tej strefie Państwa relacji.
Ma Pani rację, że męskie ego jest bardzo wrażliwe, szczególnie, gdy partnerka ma większe
doświadczenie seksualne niż on. Dlatego też wprowadzanie mężczyzny w arkana miłości wymaga
delikatności i wyczucia od jego kochanki. Bardzo często to, co pomaga mężczyźnie poczuć się
bezpieczniej, to komunikat, że odkrywamy seks razem, odkrywamy siebie nawzajem, budujemy coś
wyjątkowego i nowego dla nas obojga.
Najczęściej stopniowe oswajanie się z nową sytuacją jest łatwiejsze niż gwałtowne zmiany. Dlatego
też bardzo proszę się nie spieszyć w rozpoczynaniu współżycia i powoli odkrywać swoją bliskość.

Gra wstępna to podstawa - kliknij i dowiedz się więcej!

Pani partner zapewne będzie potrzebował wskazówek co Pani się podoba, a co nie. Problem polega
na tym jednak, że mężczyźni kiepsko przyjmują rady, zdecydowanie za to lubią być chwaleni za
konkretne rzeczy. Docenienie jego starań i zaangażowania będzie zapewne bardzo mile dla niego.
Zamiast udzielania wskazówek może przekazać mu Pani informację przez opowiadanie o swoich
fantazjach seksualnych. Będzie to na pewno przyjemniejsze dla niego i dla Państwa.
Urozmaić swoje życie seksualne nowymi pozycjami - kliknij i sprawdź!

Domyślam się, że partner niejednokrotnie będzie Panią pytał czy coś podobało się Pani czy nie.
Gorąco namawiam, by nie oszukiwała go Pani. Jeśli usłyszy od Pani, że jakiegoś rodzaju pieszczota
podobała się Pani, na pewno będzie ją powtarzał.
Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać zmysłowe gadżety w sypialni - kliknij tutaj!

Pani partner może być bardzo wrażliwy na wszelkie porównania z innymi mężczyznami.
Namawiałabym, by z dużą ostrożnością i wyczuciem podchodziła Pani do pytań dotyczących
poprzednich kochanków, ich umiejętności czy możliwości. Proponuję, by i Pani o nich nie
wspominała jeśli nie jest to konieczne.
Życzę Państwu dobrej zabawy w odkrywaniu siebie.
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