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Ciało kobiety jest prawdziwym rajem dla mężczyzny, ale istnieją pewne miejsca, od których podczas
seksu panowie, powinni trzymać się z daleka. Jeśli chcesz zaznać prawdziwej rozkoszy, zobacz,
których miejsc Twój partner nie powinien eksplorować.

Szyjka macicy
To bardzo delikatne miejsce w ciele kobiety. Ten wąski kanał łączy pochwę z macicą. Nie jest to
miejsce, do którego partner powinien zmierzać, więc jeśli coś takiego mu się przytrafi, zwróć mu
uwagę, że "puka nie do tych drzwi". Jeśli poczujesz ból, poproś partnera o zmianę pozycji i płytszą
penetrację. To także sygnał, że nie jesteś wystarczająco rozgrzana, dlatego przedłużenie
pociągającej się gry wstępnej jest w tym momencie konieczne!

Wzgórek łechtaczki
Może to sprzeczne z intuicją, ale łechtaczka, która jest pełna czułych zakończeń nerwowych, czasami
może czuć się zbyt intensywnie napierana, zwłaszcza jeśli jest stymulowana bezpośrednio. Dotykanie

wzgórka łechtaczki, kiedy ona jest naprawdę bardzo pobudzona, można porównać do wypicia
lodowatej wody i mrowienia zębów! Ponieważ to miejsce jest naprawdę ważnym elementem
seksualnej gry, partner powinien sprawdzić, jak czuła jest łechtaczka kobiety i sprawdzić, jak
intensywnie może na nią naciskać.

Stopy
Zwłaszcza, jeśli kobieta podczas seksu ma na sobie sportowe skarpetki… Co prawda holenderscy
naukowcy stwierdzili, że seks w skarpetkach może zakończyć się orgazmem, ponieważ kobieta czuje
się całkowicie zrelaksowana i wolna od lęku, kiedy jest jej ciepło w stopy, ale w takiej sytuacji
partner powinien zakończyć swoją eksplorację zaledwie na kolanach.

Odbyt
Podobno każdy mężczyzna marzy o tym rodzaju zbliżenia z kobietą. No właśnie, podobno. Seks
analny oczywiście nie jest zakazany, ale do tych miejsc lepiej nie zbliżać się bez uprzedniej zgody
kobiety. Jeśli kobieta jest nieodpowiednio rozbudzona, nawet najbardziej delikatna penetracja tych
okolic palcem, może zwyczajnie boleć. Dlatego pomimo badań naukowców, którzy dowiedli, że
kobiety oceniają swoją satysfakcję seksualną lepiej z włączeniem pieszczot tych miejsc, rada dla
panów jest taka, aby zawsze czekali na wyraźne zielone światło od kobiety w tej kwestii.
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