
 

www.miniyut.org  |  ravit.miniyut@gmail.com  |  053-6551840  © 

 המדריך למוצצת הנוצצת 

 . בסקס אוראלי לגברלפני קריאת המדריך אני ממליצה בחום לקרוא את הפוסט המקדים העוסק 

אוראלי עושות באהבה או לא עושות בכלל. כשאת מתחילה להעניק מין אוראלי,   ,שכתבתי  כפי  –   קחי את הזמן  .1
שהוא רוצה שהעונג הזה    ,כדאי שתשאירי את הסטופר בצד. גם אם הוא יכול לגמור מזה תוך רגע, זה לא אומר 

 . )אלא אם שניכם בעניין של חפוז ואז זה יופי של דבר( כך מהר-יסתיים כל

 , הנה כמה דוגמאות: כאלה  למעשה, יש אינסוף –  תנוחות  .2

   .רק שימי כרית מתחת לברכיים, חבל שתסתובבי עם סימנים כחולים   מוכר,הוא עומד/יושב ואת כורעת מולו
 על ברכייך בשבוע הקרוב.

   הברכיים שלך על המיטה, והיא הרבה יותר רכה ונוחה מהרצפה.   – הוא שוכב או חצי יושב ואת מולו. היתרון 

   מחוץ עומד  עליה,  הוא  ואת  למיטה  כשפניו  למיטה 
איבר  מול  כשפנייך  והברכיים,  המרפקים  על  נשענת 
המין שלו. אם תהיי עירומה, המחזה שיתגלה מולו )אם  
ויש   שלך,  והישבן  הגב  יהיו  עיניו(,  את  יפקח  לרגע 

 שימצאו את הפוזיציה הזו מאוד מדליקה.

  הוא שוכב על צידו ואת שוכבת לצידו, רק נמוכה בכמה
לראש   עשרות מאפשרת  הזו  הפוזיציה  סנטימטר. 

 ולצוואר שלך לנוח, בשעה שאת מענגת אותו. 

   מגיש לך את איבר המין  כורע מולך ו הפעם את שוכבת על הגב או על הצד, ראשך מופנה הצידה והגבר שלך
 ת הצוואר הרגיש.נשלו ישירות לפה. עוד תנוחה נוחה לבעלות תסמו 

  למיטה, את שוכבת על גבך, כשראשך מוסט לאחור ופוגש את איבר המין שלו  הוא עומד מחוץ למיטה, פניו
 שאת מענגת אותו.  בהפוכה. בפוזיציה הזו, כל גופך נגלה מולו והוא יכול ללטף אותך תוך כדי

 69   –  ובכל זאת הזו    ,טוב, נאמר כבר הכל...  במקום    –   קצת מגבילה את ההנאהמודה שבעיניי הפוזיציה 
ני הזוג עסוק בעונג של האחר, מה שמונע את השחרור המוחלט שיכול להיות בפוזיציות  להתענג, כל אחד מב

 מאידך, אני משוכנעת שהיא מתאימה לפחות לחלק מהא.נשים, אז זרמו עם ההעדפות שלכםן. אחרות.

את יכולה להשתמש בהן בחוזקה, עד כדי יצירת ואקום, תוך כדי שאת עולה ויורדת, אבל את יכולה   –   שפתיים  .3
  גם להרפות. שום דבר לא מחייב שתהיי בפול גז כל הזמן.

י בפה שלך, הלשון שלך מוזמנת להצטרף למשחק, ע"  זו תוספת כל כך נהדרת לשני הצדדים. כשהוא  –   לשון  .4
, שגירוי שלה עשוי  פין בנוסף, ישנה נקודה רגישה למדי בבסיס כיפת ה  שלו.  פיןליקוקים מעגליים סביב ראש ה 

ליקוקים   גם  קצת, כך ששניכם יוצאים נשכרים.  שלך נחהפה    , שארלהביא את הגבר שלך לגבהים. באותו הזמן
 . עם כל רוחב הלשון במהירות ועוצמה משתנה, עשויים להתקבל בברכה יתרה

אין צורך להטביע , אבל  תצטרכי לדאוג לנוכחות של רוקיבש זה לא כייף.  סקס אוראלי על    –   רטוב, אבל לא מוצף .5
 . אותו 

  ידיים שיכולות להצטרף בשלל תנועותכפות  אין כל סיבה, שאת כל העבודה יעשה הפה שלך. בורכת ב  –   ידיים  .6
ליצור בעזרת האצבע    . את יכולה להשתמש בכל כף היד או : סיבוביות, עולות ויורדות, מרפרפות, לוחצותולסייע לך

על בסיס הפין. בכל מקרה, ב  והאגודל מעין טבעת שתלחץ  ידייךהשימוש  מו   כפות  ק את בהימנע ממך באופן 
לדעתי, גיוון סוגי   את משלבת ידיים בעניין, את שולטת על עומק החדירה לפיך., כיוון שכאשר  רפלקס ההקאה.

 ה.המגע שמתאפשר מהשילוב הזה, מעלה את ההנאה ולא פוגם ב
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שלהם    –   אשכים  .7 האשכים  עם  שמשחק  גברים  ישנם 
אותם   לענק  עשוי  שלך,  הפה  או  הידיים  כפות  באמצעות 

 עמוקות. נסי, שאלי, את כבר במילא בסביבה.

שהגבר שלך  ככל    – )שלו, לא שלך(    איזורים רגישים נוספים .8
יעז להשיר מעליו את רגשות ההומופוביה שלו, כך הוא עשוי  
להנות יותר מהסקס האוראלי שאת מעניקה לו. מה הקשר? 
פי הטבעת והפטמות הם איזורים רגישים אצל גברים רבים 

 מראש. )כמו גם אצל נשים( וחבל שיוותר עליהם

 הדבר אני מציעה שלא תעשי את זה.    – אם את לא  אבל    אם את אוהבת והוא בעניין, יופי לכם.  –   לגבי גמירה בפה .9
מתאים לך שהוא יגמור מהירידה שלך, אבל    אם  סקס אוראלי אינו יוצא דופן.כל מה שקשור בסקס ו גבי  נכון ל

 לא בתוך הפה שלך, את יכולה לבצע את השלב האחרון עם הלשון בלבד, כשפיך פתוח. 

לדעת שיש לך את היכולת  מאוד מהנה עבורך לחוות את בן הזוג שלך מתענג ו עשוי להיות  מאחלת לך שתהני. זה באמת  
 .הנאה גדולה כל כך לו המופלאה הזו לגרום 


