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Artikel ke 1 : Menambah Kekuatan Seks Dengan Teknik Ciuman 

Dalam kitab Kamasutra diajarkan teknik dan bentuk ciuman beserta sensasi nikmat yang ditimbulkannya. 

Ciuman merupakan bahasa cinta yang klasik, ia mampu mengekpresikan berbagai bentuk rasa cinta dan 

sayang seseorang terhadap pasangannya. Dengan ciuman permainan cinta dapat menimbulkan sensasi 

yang luar biasa. Sebab dalam mulut terletak berjutajuta sel syaraf pengerak nafsu seks. Mulut memiliki 

sensor yang sangat peka, karenanya bentuk permainan cinta akan semakin terasa mengirahkan dan 

memuaskan. Berciuman bentuk perilaku paling indah saat anda berhubungan. Pada kondisi itu perasaan 

akan ikut menyatu. Berikut beberapa teknik berciuman yang di kembangkan secara turun temurun sebagai 

sebuah tradisi bercinta dalam kamasutra. 

 

Ciuman Pembuka 

Jenis ciuman ini dapat dilakukan secara rileks sebagai tahap awal melakukan aktivitas seks. Meski rileks, 

jenis ciuman ini bisa memberikan perasaan mesra di antara pasangan. Ciuman ini dilakukan dengan mulut 

masih tertutup, dan beradu antara bibir dengan bibir. Dilakukan dengan penuh kelembutan. Untuk 

menambah sensasi rasa, bisa dilakukan dengan mata terpejam.Obyek ciuman pembuka tidak selalu harus 

di bibir tapi bisa di pipi, kening, leher, rambut bahkan tangan. 

 

Ciuman Kering 

Ini merupakan tingkatan lanjutan setelah ciuman pembuka. Tekniknya adalah dengan sedikit membuka 

mulut saat berciuman, hembuskan sedikit angin melalui mulut kemudian tempelkan dengan lembut dan 

perasaan mesra. Tahanlah sebentar untuk menikmati getaran-getarannya. Setelah itu angkat perlahan - 

lahan dan lakukan gerakan tersebut berulang-ulang. 

 

Ciuman Basah 

Ciuman ini dilakukan dengan mulut membuka, kemudian dibasahi mulut dengan lidah dengan gerakan 

memutar sehingga bibir terlihat basah dan merekah oleh jilatan. Setelah bibir dirasa basah ciumkan pada 

bagian-bagian tubuh pasangan anda. Dalam mencium mainkan lidah anda sehingga menyentuh bibir atau 

kulit tubuh pasangan anda. Selain membasahi daerah-daerah seperti disebutkan diatas juga bisa dilakukan 

di punggung pasangan anda.  

 

Model Kulum 

Model ciuman dengan cara mengulum ini sangat nikmat dan bisa dengan cepat menaikkan birahi, yaitu 

dengan mulut di ciumkan kemudian lidah digerak-gerakkan seperti mengulum permen. Caranya majukan 

ujung bibir dan buka sedikit kemudian disusul dengan lidah masuk ke daerah obyek kuluman. Lakukan 

gerakan gerakan lidah dengan menyentuhkan bagian lidah bagiab atas maupun bawah sedikit memberikan 

tekanan-tekanan, terus lakukan memutar lidah sehingga tersentuh bagian lidah bagian atas dan bawah 

secara bergantian. Bagian tubuh yang paling sensitif dengan model kuluman ini adalah; mulut bagian dalam 

(saling mengulum), puting payudara, klitoris, ujung jari dan ujung telingga. 
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Model Sedot 
Apa yang dilakukan dalam ciuman model sedot ini hampir sama dengan ciuman model kulum,cuma jika 

model kulum mengunakan lidah di ciuman medel sedot yang di gunakan adalah mengandalkan tenaga bibir 

untuk menyedot seperti saat anda menyedot minuman,atau seperti pada bayi yang menyusu. Penekanan 

teknik ini adalh pada otot-otot sekitar mumut, pipi dan leher. Tekniknya adalah dengan melakukan ciuman 

sembari melakukan sedotan pada bagian tubuh seperti bibir atas bawah, puting payudara, dada dan leher.  

 

Model Gigitan 

Teknik ini merupakan upaya tingkatan lebih lanjut untuk meningkatkan birahi saat anda menjalani proses 

berhubungan intim. Caranya adalah dengan memberikan sedikit gigitan lembut pada daerah-daerah 

rangsangan pasangan anda. Jika gigitan tersebut dipadu dengan jilatan lidah maka sensasi yang 

ditimbulkan akan semakin terasa menyengat. Gigit diantara gigi anda sebentar lalu lepaskan dan ulangi 

segera. Bekas gigitan dengan warna merah akan menjadi kenangan indah setelah melakukan hubungan 

seks. Model ciuman dengan gigitan ini bisa anda lakukan di daerah sekitar dada, payudara, punggung, 

leher, serta paha. Lakukan eksplorasi atas berbagai teknik serta model berciuman di padu dengan insting 

bercinta yang anda miliki. Pindahkan ciuman ke bagian bagian lain setelah bentuk serta model ciuman yang 

pertama 'selesai' dan biarkan ini berlanjut sehingga terjadi birahi puncak dan ereksi total pada diri anda dan 

pasangan sebelum melakukan hubungan seks.  

(diambil dari berbagai sumber) 

 

Artikel ke 2 : Tehnik Yoga Tantra untuk sex lebih bergairah... 

Seks dalam Tantra bukan mengumbar nafsu, tapi 'menghadirkan' Tuhan di tempat tidur. Seks adalah 

energi. Maka tergantung pada Anda, apakah ingin menjadikan nya energi suci atau sesuatu yang dangkal. 

Berikut latihan-latihan yoga yang menenangkan, melatih kelenturan dan meningkatkan vitalitas menuju 

bahagia lahir batin. 

 

Yoga berasal dari kata bahasa Sansekerta yug, yang artinya menyatu. Pada Hatha Yoga, persatuan antara 

pikiran dan tubuh digambarkan melalui latihan-latihan fisik yang disebut asana. Khususnya dalam Yoga 

Tantra, harmoni dan keseimbangan dicapai melalui persatuan seksual antara pria dan wanita. 

 

Latihan-latihan ini bisa membuat perasaan tenang dan melatih kelenturan yang diperlukan dalam bercinta. 

Cara bernapas yang benar dapat membawa vitalitas dan energi tambahan terhadap aktivitas seksual yang 

Anda lakukan bersama pasangan. Gerakan-gerakannya yang menekuk atau memilin akan merangsang 

organ-organ bagian dalam dan melancarkan aliran oksigen dalam darah, sehingga bisa meremajakan 

kembali sel-sel dalam tubuh Anda. 
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Pemanasan 

 

Agar tidak terjadi cidera, penting melakukan pemanasan. Bergeraklah dengan lembut dan bernapaslah 

secara mendalam. 

 

1. Berdiri dengan kedua kaki dibuka lebar melebihi bahu. Tarik perut dan dan pantat Anda. Dan 

bernapaskan secara dalam dan lambat. Tautkan jari-jari Anda ke depan tubuh dengan telapak tangan 

menghadap ke depan. Renggangkan kedua lengan ANda. Badan tetap tegap. Tahan 5-8 hitungan. 

 

2. Tarik napas, kemudian angkat kedua lengan Anda yang masih bertaut ke atas kepala. Renggangkan. 

Pandangan ke atas. Tahan posisi ini selama 5-8 hitungan, lalu perlahan turunkan. 

 

3. Tarik napas, lalu renggangkan tubuh Anda di samping. Tangan kiri turun perlahan sampai pada betis, lalu 

peganglah betis Anda, sementara tangan kanan ditarik ke samping kiri melampaui kepala dengan ujung jari 

meruncing. Dekatkan tangan kanan Anda ini pada telinga. Tahan posisi ini 5-8 hitungan, dan lakukan lagi 

dengan arah yang berlawanan. 

 

Latihan untuk Menjaga Keseimbangan 

 

Berikut ini adalah salah satu pose untuk menjaga keseimbangan. Bermanfaat membantu memusatkan 

perhatian dan pikiran ketika Anda bercinta dengan pasangan. 

 

Berdiri dengan kedua kaki dibuka lebar melebihi bahu. Tempatkan kedua tangan Anda di punggung dengan 

telapak tangan saling berhadapan, sehingga dada Anda terbuka. Kemudian putar badan Anda ke samping, 

sehingga otomatis kaki Anda pun berputar ke samping. Rasakan peregangan pada tangan, bahu, perut, dan 

kaki. Jagalah agar wajah dan leher tetap rileks. Tahan posisi ini selama 58 hitungan. 

 

Peregangan Duduk 

 

Latihan peregangan pada panggul membantu menguatkan organ-organ seks dan mencegah agar dinding 

vagina tidak kendur. 

 

Duduk dilantai dengan kedua kaki dilipat ke belakang, namun jagalah agar kedua lutut tetap saling 

menempel. Kedua tangan memegang ujung-ujung kaki, namun siku jangan dikunci. Punggung tegak. 

Bernafaslah secara teratur dan mendalam. Tahan posisi ini selama 5-8 hitungan. 

 

Pose Kobra 

 

Latihan ini memelihara tulang belakang agar tetap lentur, dan dapat menyetel pusat-pusat seks di tulang 
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belakang dan organ-organ panggul, juga merangsang saraf-saraf sensorik. 

 

Mulailah dengan berbaring telungkup. Perut menempel di lantai. Tarik napas secara perlahan dan 

mendalam, lalu angkat bagian atas badan. Kedua tangan menopang di lantai, namun jangan mengunci siku. 

Ujung kaki diruncingkan. Kepala sedikit menengadah. Tahan posisi ini 5-8 hitungan. 

 

Peregangan Duduk 

 

Latihan ini bermanfiaat memperbaiki sistem sirkulasi dan saraf otot di seluruh panggul. Jika dikerjakan oleh 

laki-laki akan menguatkan sperma, dan jika dikerjakan oleh perempuan akan menguatkan indung telur. 

 

1. Duduk tegak. Kedua kaki dibuka lebar-lebar. Rasakan peregangannya. Condongkan badan ke arah kiri, 

dan pegang telapak kaki kiri dengan dengan tangan kiri. Lalu tarik tangan kanan ke arah kiri melampaui 

kepala dengan ujung jari meruncing. Rasakan peregangannya. Bernapaslah secara perlahan dan 

mendalam. Tahan posisi tersebut 5-8 hitungan. Ulangi dengan arah yang berlawanan. 

 

2. Masih duduk dengan kaki terbuka lebar, sekarang tundukkan badan Anda ke arah depan. Kedua tangan 

dijulurkan ke depan, lurus, dengan telapak tangan menapak di lantai. Rasakan peregangannya. 

Bernapaslah secara perlahan dan mendalam. Tahan posisi tersebut 5-8 hitungan. 

 

Artikel ke 3 : Kenali Enam Daerah Sensitif 

Tangan dan jemari merupakan bagian tubuh yang dapat berfungsi luar biasa ketika anda berhubungan 

seks. Karena itu, jangan batasi gerakannnya, apalagi bila menyambut bagian - bagian vital pasangan anda. 

Menurut Gloria Brame, Ph. D., penulis Come Hilther: A Commonsense Guide to Kinky Sex, jangan biarkan 

jari dan tangan anda hanya berada pada satu titik vital si dia. Lalu, apalagi tempat - tempat yang disarankan 

Dr. Brame ? Ikuti petunjuk berikut ini.  

 

Rambut,  

saat bercinta, dari posisi belakang, peluk hangat si dia. Anda juga bisa mencoba menarik rambutnya secara 

gentle. Ini merupakan reaksi alamiah dan cenderung mengikuti pola hewan, tapi dapat menggambarkan 

intensitas seks Anda yang liar. Demikian komentar Ava Cadell, Ph. D., penulis The Stock Market Orgasm. 

 

Tangan,  

posisi tangan di atas kepalanya dan tahan di sana. Lalu secara perlahan turunkan kepala anda dan mulai 

cumbu tangan hingga lehernya. Hal ini dapat memacu semangat bercintanya menjadi lebih besar lagi, 

apalagi jika ciuman tersebut anda teruskan hingga bagian dada dan perutnya. Demikian saran Laura Corn, 
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penulis The Great American Sex Diet.  

 

Wajah,  

usapkan secara lembut bagian pipi dan dagunya, sambil anda melakukan gerakan penetrasi. "Wanita akan 

terasa tersanjung jika dia merasa diperhatikan dan disayangi ketika bercinta," kata Dr. Brame. Leher, 

Belaian secara lembut pada bagian tengkuk akan memberikan rasa aman pada diri pasangan anda. Hal ini 

akan bermuara pada penyerahan diri pasangan anda. Hal ini akan bermuara pada penyerahan diri 

sepenuhnya. Demikian penjelasan Lana Holstein, M.D., penulis How to Have Magnificient Sex. 

 

Pantat,  
ketika anda sudah sampai pada bagian ini. Fokuskan perhatian pada titik sensitif seputar wilayah 

kebanggaan pasangan anda tersebut. Wilayah ini terlektak pada bagian antara paha dan bokong. Lakukan 

secara variatif, sehingga anda akan mendapatkan sensasi yang berbeda. 

 

G-spot,  

ketika anda melakukan posisi missionary, berikan tekanan pada bagian atas tulang pubicnya. "Anda 

menstimulasi G-spot melalui Mr. P Anda di dalam dan tekan tangan dari bagian luar. Ini akan menghasilkan 

sensasi yang luar biasa," kata Tristan Taormino, seorang sex educator dan penulis Pucker Up: A Hands-On 

Guide to Ecstatis Sex 

 

Artikel ke 4 : Seni Dahsyat Belaian & ciuman 

 

Ciuman dan belaian merupakan elemen tak terpisahkan dari aktivitas seksual. Setiap inci area tubuh 

pasangan Anda layak untuk dibelai dan dicium. Tapi area yang paling sensitif adalah bibir, payudara, paha 

dan organ seksual.  

 

Menurut ajaran Tao, ketika pria mencium wanita ia akan merasakan energi Yin mengalir dari tubuh 

pasangannya masuk ke dalam tubuhnya. Sebaliknya si wanita seharusnya juga akan merasakan aliran 

energi Yang dari pasangannya ke dalam dirinya.  

 

Sedangkan untuk belaian, ajaran Tao berbagi tipsnya sebagai berikut:  

1. Saling membelai semestinya dilakukan selama foreplay, intercourse dan juga afterplay sampai Anda 

berdua mencapai fase calm down.  

 

2. Area paling sensitif pada tubuh wanita adalah klitoris dan payudara, namun sebaiknya tidak langsung 

menuju ke sana. Belailah dulu tangan dan memeluknya dengan lembut. Area lainnya yang cukup sensitif 

adalah telinga, leher belakang, pinggang, bagian dalam pantat, dan perut. Kontak langsung antar perut juga 
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bisa menimbulkan rangsangan yang intens.  

 

3. Rahasia paling dasar dalam membelai: Sentuhlah langsung kulit pasangan, tapi jangan statis. Variasikan 

teknik sentuhan dan gunakan juga bibir dan lidah, selain tangan.  

 

4. Pria memberikan reaksi yang berbeda terhadap stimuli erotis, tergantung dari usia dan kemampuannya 

mengontrol energi seksual. Contohnya pria muda organ seksualnya sangat sensitif, tipe belaian yang 

dianjurkan adalah sentuhan lembuh pada seluruh permukaannya. Untuk pria yang lebih tua, dianjurkan 

untuk menggenggam penisnya dengan kedua telapak tangan dan menekan-nekannya dengan lembut 

menirukan ‘denyutan’ otot vagina.  

 

5. Anda akan terdorong untuk mengeluarkan suara-suara erotis saat menikmati belaian dan ciuman 

pasangan. Dan Anda akan melihat bagaimana suara-suara tersebut mempengaruhi pasangan dan 

menciptakan surga dunia.  

 

Taoisme mengajarkan bahwa jika pasangan bisa beraktivitas seksual dengan waktu yang cukup, mereka 

akan merasakan harmoni secara mental dan fisik. Kehidupan yang penuh erotika juga menciptakan 

keseimbangan hormon.  

 

Di dunia kedokteran modern menyebutkan bahwa keseimbangan hormon amat berperan dalam menjaga 

kesehatan dan tampil awet muda. Dalam bahasa Tao disebut keseimbangan esensi Yin dan Yang.  

 

Selain seks, stimuli audio-visual seperti film, lukisan, musik dan foto-foto erotis bernilai seni juga dipercaya 

bisa menyeimbangkan Yin dan Yang. 

 

Artikel ke 5 : Petting, Wajib Sebelum Intim 

 

BAGI pasangan yang telah lama menikah dan memiliki anak, terkadang cumbuan tak lagi dilakukan. Dan 

akibatnya, keluhan kekurangan rasa nikmat pun acap muncul. Padahal, jika petting tetap dilakukan, 

stimulasi otak akan memacu kelenjar, mendatangkan sensasi nikmat yang luar biasa. Kenapa tak 

mencobanya? 

 

Petting adalah tip untuk melipat gandakan sensasi sebelum Anda memasuki tahap pemanasan yang 

sesungguhnya. sebaiknya Anda berdua mencoba untuk tetap mengenakan baju sewaktu Anda melakukan 

petting, atau saling menggoda dengan stimulasi-stimulasi seperti di bawah ini. Tapi, jika saatnya sudah 

tepat, tanpa tersadari, Anda dan pasangan justru telah mencopoti busana sendiri. 

 



RAHASIAPENIS.COM 
 

 

www.rahasiapenis.com situs rahasia sex & penis enlargement program terlengkap & terbesar di indonesia! 

 

Sebelumnya, usahakan Anda mengenakan pakaian dalam dari bahan lembut seperti sutra atau satin, atau 

kamisol tembus pandang di balik cardigan yang kancingnya mudah dibuka. Ini akan membuat Anda lebih 

gampang meningkatkan cumbuan, jika menginginkannya. lagipula, sentuhan tangan pada bagian lembut 

tersebut akan mudah memberikan sensasi yang menggoda pasangan Anda untuk lebih dalam lagi 

menjamahnya. Karena si dia tidak mungkin bisa memandang tubuh bagian dalam secara langsung, 

sehingga terpaksa mengintip-intip. Justru yang seperti inilah yang terasa lebih seksi. 

 

Setelah itu, Anda bergantian menghidupkan gairah seksualnya. Dengan menyentuh dan menyapu torsonya 

dengan kuku. Setelah itu gantian melakukan elaborasi dengan jari-jari tangan dan mengusap-usap 

pundaknya. Remas pundaknya dengan lembut, sapu menaik ke arah leher, mengusap-usap di sana, lalu 

turun ke punggungnya yang telanjang. Jika mau variasi, Anda bisa "memijat" punggung pasangan Anda 

dengan tubuh bagian depan Anda, atau dengan payudara Anda. Percayalah, sentuhan payudara Anda di 

punggungnya akan mendatangkan sensasi yang tak terkatakan. Lihat, bukankah dia hanya dapat 

mengerang. 

Tapi, jika dia akan membalikkan badan, dan "menyerang" Anda, tolak dahulu. Pemanasan baru saja 

dimulai. 

 

Anda pun dapat menyempurnakannya lagi dengan menarik tali sabuk pinggang celananya. Lalu dengan 

telunjuk, telusuri keliman celananya mulai dari lutut sampai ke daerah paha bagian dalam. Dengan begitu, 

Anda berdua akan mendapatkan bunyi gesekan celana yang seksi. Mainkan jari-jari Anda berada di dalam 

jepitan karet celana dalamnya, dan usap-usaplah daerah tersebut, masuk, ke luar lagi, sambil tekan, seolah-

olah Anda ingin mengetahui "isi" di dalamnya. Lihat, napasnya menderu, bukan? 

 

Atau, Anda dapat mengajak pasangan Anda menari dengan diiringi musik lincah. Minta pasangan Anda 

duduk, sementara ia duduk, Anda dapat sedikit demi sedikit duduk di pangkuannya sambil menghadap ke 

arahnya. Dengan begitu, si dia akan merasakan gesekan dan sentuhan lembut pinggul, payudara, dan kaki 

Anda. dan Anda dapat merasakan "sentuhan" si Mr Happy, kan? Lalu, sedikit demi sedikit, rengkuhkan 

badan Anda sampai akhirnya Anda berdua menyatu total. 

 

Nah, lewat kecupan dan sentuhan, gairah dengan sendirinya akan semakin menyala-nyala. Jadi, Anda tidak 

perlu langsung menuju sasaran utama, yaitu bercinta. Karena getar-getar asmara semasa awal pertama 

Anda bercumbu dan melakukan petting (menggerakkan sambil menyentuh bagian-bagian vital tubuh Anda) 

dapat dilakukan dengan baik. 

 

Soal bagaimana mengakhirinya, ah, rasanya, Anda pasti telah tahu, bukan? 

Artikel ke 6 : Seks Non-Penetrasi 
 

Jangan beranggapan seks koital, dengan melakukan penetrasi adalah segalanya. Salah! Seks tanpa 

penetrasi bahkan kadang mendatangkan keintiman dan kenikmatan yang luar biasa. Bukan karena alasan 
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Anda sedang hamil atau sakit. Tapi karena strategi untuk mendapatkan sensasi yang lain daripada seks 

pada umumnya. 

 

Banyak orang yang berpendapat bahwa mereka tidak selalu memerlukan penetrasi untuk mendapatkan 

seks yang menyenangkan. Karena terkadang, ada saatnya Anda atau pasangan Anda ingin melakukan 

seks dengan biasa-biasa saja, dan tidak menginginkan penetrasi.  

 

Ada juga sebagian orang yang merasakan kebosanan seksual setelah hidup bersama selama beberapa 

tahun. Itu adalah satu akibat dari ketidak-kreatifan mereka dalam memasukkan variasi dalam percintaan 

mereka. Akan tetapi, begitu mereka melakukan dengan biasa --tanpa penetrasi-- maka perasaan mereka 

akan berubah, karena mereka merasa lebih seksi dengan bercinta seperti itu. Boleh dikatakan, kalau 

percintaan seperti itu akan kembali membuat pasangan menjadi lebih muda.  

 

"Seperti sebelum menikah dulu, kala kami melakukan sesuatu yang dilarang sementara orangtua kami 

tertidur di kamar sebelah dekat kami melakukannya. Wah, rasanya menggetarkan sekali!" ungkap Ana dan 

suaminya Adi. "Sebagian saat-saat menghangatkan untuk kami berdua, tidak hanya dilakukan di tempat 

tidur, dan bukan tentang hubungan badan," jelas mereka lagi.  

 

Nah, dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa percintaan seperti ini sangat menarik sekali untuk 

dilakukan. Jadi, untuk Anda yang masih sungkan atau belum pernah mencobanya, apa salahnya mengajak 

pasangan Anda untuk melakukannya. Pasti pasangan Anda akan merasa ikut bertualang.  

 

Pilih tempat yang romantis dan tempat lain yang tidak ia duga sebelumnya, seperti di ruang tamu, dapur, 

ruang kerja, atau untuk lebih menantang lakukan di jok belakang mobil Anda. Pasti si dia akan terkaget-

kaget dibuatnya.  

 

Lalu, apakah Anda sudah mengetahui langkah-langkah melakukan seks tanpa penetrasi ini? Kalau belum 

simaklah beberapa ajuran berikut ini;  

 

Melakukan outercourse. Pasangan dapat membuka sebagian pakaian jika mau, tapi pakaian tetap dalam 

posisi lekat di tubuh. Outercourse yang dinamakan Dry Humping ini akan membuat pasangan merasa 

dirinya muda kembali.  

 

Masturbasi mutual. Kedua pasangan dapat melakukan hal ini, atau melihat pasangannya melakukan 

masturbasi, agar terangsang.  

 

Melakukan cunnilingus dan fellatio. Karena banyak orang mengganggap dan menjadikan hal ini sebagai 

bagian integral dari foreplay. Bahkan seks seperti ini dapat lebih dari sekadar persiapan untuk melakukan 

hubungan badan. Namun, seks oral ini dapat dilakukan secara terpisah.  
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Melakukan femoral intercourse. Yaitu dengan meletakkan penis di antara paha dengan tidak 

menginsersikannya ke dalam vagina.  

 

Melakukan intermammary intercourse. Yaitu dengan meletakkan penis di antara payudara. Kegiatan ini 

sudah sangat terkenal sekali dan seringkali dilakukan oleh pasangan-pasangan muda di Eropa. Dan banyak 

orang, terutama pria, yang menganggap bahwa perbuatan ini sangat seksi dan sensual sekali.  

 

Wah, wah, wah, pasti sudah nggak sabaran ingin segera mencoba, ya? Ya sudah, silakan saja, tapi jangan 

terlalu bernafsu, ya? 

 

Artikel ke 7 : Mari sarapan dengan seks!  

Sarapan seks di pagi hari? Mungkin selama ini Anda tak bisa membayangkannya, terlebih di hari-hari kerja. 

Sebagian besar pasangan, termasuk Anda, melakukan hubungan seks di sore hari atau di malam hari. 

Padahal, seks pagi hari punya kenikmatan yang sangat berbeda, unik. 

 

Seks malam hari banyak dilakukan orang karena percaya bahwa setelah matahari terbenam adalah waktu 

yang tepat untuk bermesraan. Terlebih lagi banyak orang yang beranggapan bahwa setelah makan makan, 

gairah seks akan muncul. 

 

Tak ada salahnya mencoba melakukan hubungan seks di pagi hari. Hubungan seks tak mengenal waktu, 

juga tempat, tentunya dengan batasan norma. Selain sebagai alternatif dari keadaan-keadaan yang kurang 

menguntungkan, hubungan seks di pagi hari ternyata menyimpan kehebatan tersendiri. 

 

Hubungan seks pada pagi hari tidak hanya berfungsi sebagai penghilang stres. Hal yang lebih 

menguntungkan, Anda merasa dicintai sehari penuh, diperhatikan dan juga dipenuhi kebutuhan biologisnya. 

Meski demikian, hubungan seks pagi hari sering dikeluhkan karena beberapa sebab. Misalnya terburu-buru 

karena mengejar jam kantor atau mungkin masih merasa mengantuk. Tapi bukan berarti hubungan seks 

pagi hari tak menyenangkan. Berikut ini ada enam rahasia kehebatan berhubungan seks pagi hari. 

 

Pertama,  
Anda lebih bersemangat. Penelitian membuktikan bahwa tingkat hormon testoteron lelaki lebih tinggi di saat 

pagi hari. Lelaki biasanya ‘terbangun’ setelah tidur, yang berarti bisa berhubungan seks secara lebih mudah, 

bahkan tanpa harus melakukan pemanasan yang begitu lama. Secara psikologis, Anda juga makin percaya 

diri ketika mengetahui bahwa pasangannya siap menerima. Lakukanlah, dan buat pasangan Anda 

merasakan sensasi kenikmatan. 
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Kedua,  

perempuan lebih mudah mencapai orgasme. Bangun tidur adalah keadaan paling rileks, keadaan yang 

paling menguntungkan bagi pasangan suami-istri untuk mencapai orgasme. Khususnya perempuan, karena 

dalam hal ini sangat mutlak. Bangun pagi seperti membukan lembaran hidup baru, ketika tekanan hidup 

belum menghimpit. Sedangkan malam hari, konsentrasi pikiran Anda seperti mengulang lagi kejadian 

sebelumnya. Bila terlalu sibuk, Anda bisa mengatur jadwal. Anda tak perlu melakukannya terlalu sering jika 

kesibukan menyita perhatian. Cukup melakukannya seminggu sekali hingga Anda menyadari 

keuntungannya. Bagi Anda yang sering membuat jadwal dan buku acara, mengapa tidak memasukkan satu 

acara yang sangat mengasyikkan ini dalam catatan Anda. Kalau Anda dapat mengatur jadwal pertemuan 

dengan klien Anda atau juga teman Anda, tapi mengapa tidak bercinta di pagi hari ? 

 

Ketiga,  

mimpi erotis menjadi kenyataan. Jika Anda pernah bermimpi erotis dan pikiran Anda sulit untuk 

melupakannya, maka inilah cara yang tepat untuk menuntaskannya. Anda atau pasangan Anda mengalami 

mimpi yang erotis, yang bisa menimbulkan gairah baru dalam hubungan seks.  

 

Keempat, pasangan Anda tampil lebih seksi di pagi hari. Banyak lelaki yang mengaku istrinya tampil lebih 

seksi di pagi hari, terutama saat bangun tidur. Saat ia bersih dari make-up dan dengan rambut yang tak 

tertata. Saat inilah pasangan Anda tampak menggoda. 

 

Kelima,  
hubungan seks yang cepat juga berkualitas. Tak selamanya hubungan seks yang lama selalu menjanjikan 

kenikmatan. Anda terbiasa dengan pemikiran bahwa orgasme biasanya dapat dicapai dengan hubungan 

seks yang lama. Pagi hari, saat hubungan seks hanya mempunyai waktu terbatas, sesungguhnya tubuh 

Anda dalam kondisi yang paling siap. Jadi, cepat atau lambat, hubungan seks pagi hari akan menciptakan 

sensasi nikmat yang sama. 

 

Keenam,  
Anda bisa menganggapnya sebagai perangsang. Semacam menu pembuka, untuk selanjutnya menantikan 

hidangan yang sesungguhnya dengan hati berdebar. Hubungan seks pagi hari akan memberi warna seluruh 

sisa hari yang Anda jalani. Setelah melakukan hubungan seks di pagi hari, sangat mungkin Anda terkenang 

pada waktu setelahnya. Anda mungkin akan menelepon pasangan Anda untuk saling berbagi pengalaman 

tentang kejadian tadi pagi yang menyenangkan. Itu akan menjadi stimulan, dan makin membangkitkan 

gairah seks. Dan menu pembuka ini bukan untuk tujuan mengenyangkan, tapi memancing selera sajian 

utama Anda di malam hari. 
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Artikel ke 8 : Tehnik Ciuman Ternikmat 

 

Berciuman? Hmm..., tahukah Anda, inilah "makan kecil" yang wajib dilakukan sebelum bercinta. Ciuman 

yang sukses akan menghasilkan persetubuhan yang indah, intim, berkeringat, dan, ehem, sangat 

menyenangkan! Karena itu, membuat ciuman menjadi sangat nyaman, mutlak harus diwujudkan. Kami 

tunjukkan kiatnya. 

 

Seks dimulai dari bibir.  

Begitulah seharusnya. Karena, di saat tak bergairah pun, sentuhan di wilayah ini akan menjadi pemicu 

berahi dan melecut syaraf untuk meminta tindakan yang lebih "jauh".  

 

Menurut Barbara Keesling, penulis Getting Close: A Cintar's Guide to Embracing Fantasy and Heightening 

Sexual Connection, ciuman itu seperti strum listrik yang langsung memberikan kejutan pada seluruh saraf 

tubuh sehingga menimbulkan gejolak yang luar biasa. Salah satu stimulus yang paling tradisional adalah 

berciuman. Meskipun dilakukan tanpa antusiasme dari awal, rangsangan pada saraf bibir akan segera 

membangkitkan gairah. Apalagi bila Anda melakukan beberapa tips berciuman berikut ini;  

 

Mendesahlah.  
Saat Anda tak terlalu bergairah, ciuman yang diiringi dengan desahan akan membuat Anda dan si dia santai 

dan tak terburu-buru. Sambil mendekatkan wajah Anda padanya, sentuhlah bibirnya dengan lembut dan 

mendesahlah dengan pelan. Supaya lebih menggoda lakukan gerakan rotasi atau memutar. Caranya, 

gerakkan kepala Anda ke kiri, ke kanan, ke atas dan bawah.  

 

Rasakanlah, apakah bibir Anda dan pasangan sudah menghangat. Keluarkan jurus yang lebih seru, 

godalah bibir pasangan dengan menggelitik bibirnya menggunakan ujung lidah. Sentuhlah area bibir tengah 

si dia lalu berpindahlah pada titik-titik lain. Teruslah mendesah hingga udara yang keluar saat Anda 

mendesah bisa melembabkan bibirnya dan membawanya pada kenikmatan yang lebih sempurna.  

 

Sentuh dan cubit.  
William Cane, penulis buku The Art of Kissing, menyebutkan sentuhan jari dapat menimbulkan sensasi yang 

lebih hebat dari sekadar ciuman biasa. Itu artinya Anda perlu merangsang bibir pasangan dengan jari 

tangan. Caranya, sentuhlah bibir pasangan dengan jari-jemari Anda. Mainkan bibirnya lalu cubit sedikit 

bagian tengah bibirnya. Saat si dia terkejut, tarik tubuhnya, terus penuhi bibirnya dengan ciuman yang 

bertubi-tubi, isap!. Selanjutnya biarkan si dia mengambil alih kendali. Bukalah bibir Anda dan biarkan 

pasangan menunjukkan kemampuannya menstimulasi bibir Anda.  

 

Saat Anda berdua mulai tergoda untuk melanjutkan pada kemesraan yang lebih dalam, hentikan ciuman 

dengan menutup bibir pasangan dengan jari-jemari Anda. Kemudian, bisikkan segala angan-angan yang 

ada dalam benak Anda. Jangan malu untuk mengungkapkan fantasi Anda pada pasangan.  
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Napas memburu.  

Setelah menutup bibir pasangan dengan jari-jemari Anda, lakukan gerakan refleks dengan menutup seluruh 

bibir pasangan dengan bibir Anda. Usahakan tak ada celah yang memungkinkan udara keluar dari 

mulutnya. Kemudian, bukalah mulut Anda dan hirup napas dalam-dalam dari mulutnya. Lakukan secara 

bergantian. Sensasi yang akan Anda berdua rasakan adalah tarikan napas terengah. Kemungkinan, gaya 

ini sedikit mengagetkan pasangan. Bila pasangan tampak belum siap, cobalah untuk berlatih terlebih dulu. 

Kecuali, jika Anda ingin menjadikan gaya ini sebagai sebuah kejutan. Lihat reaksinya. Bila si dia tampak 

menyukainya, lakukan lagi. Sebaliknya bila pasangan tampak tak siap, jangan memaksa.  

 

Pagutan kecil.  
Bibir Anda mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menimbulkan gairah pasangan. Jadi gunakan 

senjata ini sebaik mungkin. Selain ciuman, Anda bisa menggigit di area sensitifnya. Lakukan gigitan-gigitan 

kecil, di bagian tubuhnya. Mulailah di bagian tubuh sensitif paling atas yaitu cuping telinga, kemudian 

perlahan menuju ke leher, dada, lengan, perut, dan pahanya. Lakukan gigitan dengan gigi depan.  

 

Dengan gigitan kecil ini dijamin gairah akan meningkat. Pada saat itu hormon endorfin yang muncul akan 

mengunci saraf penerima rasa sakit sehingga gigitan Anda tak terasa menyakitkan. Sebaliknya menjadi 

sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan, pada saat itu menurut William Cane banyak suami atau istri 

yang baru menyadari bahwa gigitan pasangannya menimbulkan rasa sakit atau luka saat hubungan intim 

selesai.  

 

Sensasi panas-dingin.  

Panas dan dingin dua rasa yang berseberangan, tapi dalam sebuah gaya ciuman bisa dipadukan. Sensasi 

yang dihasilkan luar biasa. Ingin tahu caranya? Mula-mula siapkan minuman hangat, bisa teh, kopi, atau 

susu. Sediakan pula minuman dingin seperti es krim atau es batu. 

 

Untuk ciuman awal minumlah minuman hangat agar bibir Anda terasa sedikit hangat. Segera setelah itu 

dengan bibir hangat Anda cium bibir pasangan. Sebelum pasangan bernapas, segera penuhi mulut Anda 

dengan minuman dingin atau es, lalu cium kembali bibir pasangan. Rasa dan suhu yang bervariasi ini dapat 

membangkitkan dua sensasi yang berbeda dalam sebuah ciuman sekaligus.  

 

Menjeritlah!  
Suara erangan Anda ternyata dapat membangkitkan semangat pasangan. Jeritan atau erangan yang ke 

luar dari mulut Anda menimbulkan getaran khusus. Bila getaran ini menyentuh kulit pasangan akan 

menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Tempelkan mulut Anda pada ujung rahangnya, lalu mulai geser 

mulut Anda perlahan mengikuti garis rahangnya hingga mencapai ujung rahang sisi lain. Mulailah 

mengerang atau menjerit yang akan menimbulkan getaran ke seluruh tubuh pasangan. Saat mengerang, 

tak ada salahnya Anda mengungkapkan kekaguman pada pasangan. Anda boleh mengerang keras 

diselingi jeritan kecil yang menggoda, atau tertawa-basah-desah.  
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Waduh, baru mempelajarinya saja sudah begitu merangsang, apalagi mempraktekkannya, ya? Ayo, tunggu 

apa lagi!  

 

 

Artikel ke 9 : Tehnik Foreplay yang Dahsyat!  

Meskipun foreplay tidak lebih dari sekedar pembukaan sebelum berhubungan intim, bagi beberapa orang ini 

menjadi bagian menu utama dari hanya sekedar pembangkit selera. 

 

Berikut enam langkah untuk mendapatkan foreplay yang sempurna: 

• Berikan ciuman penuh gairah 
Ciuman mungkin dianggap biasa, tetapi pernahkah mencium ketika pasangan anda tengah 

melepaskan underwear? Sebelum anda mencium, tataplah matanya selama dua detik. Jangan 

mendorong lidah anda ke tenggorokannya setiap saat. Berikan kecupan di bibir secara berkala dan 

pijat lidahnya dengan lidah anda. Gerakan tangan ke bagian belakang rambut, cium sambil dekap 

dengan erat. Perlahan-lahan gerakan tangan anda ke sekitar tubuhnya untuk membiarkan 

pasangan merasakan sensasi berbeda. Tetapi jangan menyentuh payudara atau vaginanya 

langsung. 
• Lepaskan pakaian perlahan-lahan 

Melepaskan pakaian memiliki kesenangan tersendiri. Ketika anda membuka, jangan merobeknya. 

Saat ini yang anda lakukan hanyalah melepaskan pakaian perlahan-lahan, hanya tinggal 

menyisakan bra. Mulailah mulut anda beraksi di sekitar bra dan berikan ciuman pada payudara 

sampai anda siap untuk melepaskan bra. Biarkan mulut anda meluncurkan diatas puting tetapi 

tidak lebih. Ingat ini baru permulaan. 
• Berikan pijatan lembut 

Setelah anda melepaskan pakaian dan bra, mulai berikan ciuman seperti yang dilakukan 

sebelumnya tetapi kali ini biarkan tangan anda bekerja di punggung dengan pijatan ringan dari atas 

ke bawah sampai ke bagian pantat. Biarkan tangan anda sampai ke bagian luar pahanya, angkat 

dan lilitkan kakinya di pinggang anda. 
• Berhubungan intim kering 

Tanggalkan celana yang anda kenakan, biarkan dia terlentang dan perlahan-lahan tempatkan 

tubuh anda di atasnya. Kini mulailah menirukan gerakan anda seperti bersetubuh. Ini penting untuk 

memberikannya khayalan. Berikan ciuman lembut kembali dan tempatkan tangan anda di bawah 

bahu, peluk dia seperti anda tengah bersetubuh. 
• Lepaskan semua yang masih terpasang 

Kini saatnya menanggalkan semua yang dikenakan. Tetapi selagi anda melepaskan setiap item, 

berikan ciuman dan kecupan di setiap bagian tubuh. Jangan terburu-buru, sisihkan waktu dan 
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tujukan padanya bahwa anda sangat mengagumi tubuhnya. Setelah itu, lepaskan pakaian yang 

anda kenakan perlahan-lahan dan berbaring disampingnya. 
• Berikan rabaan penuh mesra 

Berikan pasangan anda cukup kesenangan dengan meraba vulva atau vaginanya. Biarkan kepala 

penis anda masuk kemudian angkat dan lanjutkan meraba labia dan klitoris, ketika pasangan mulai 

minta anda untuk masuk, inilah akhir dari foreplay dan pertarungan siap dimulai… 

 
Artikel ke 10 : Tehnik Mainkan Lidah 

 

Bagi wanita, seks oral kadang masih tabu untuk dilakukan. Tapi, itu untuk 10 tahun kebelakang. Hasil 

polling yang pernah dilakukan CyberNews menunjukkan, seks oral adalah keinginan utama wanita saat ini. 

"Dengan seks oral, saya dapat menikmati setiap erangan pasangan. Saya juga jadi lebih tahu, bagian mana 

yang paling sensitif dari tubuh pasangan," kata seorang responden. 

 

Ya, melakukan seks oral dengan pasangan memang menjadi "fantasi" tersendiri setiap wanita. Ada rasa 

bangga jika mendengar pasangan merintih, mendesis, atau mengerang dan menyebutkan namanya dalam 

"semi-persetubuhan" itu. Seks oral bahkan banyak dinamai para ahli seks sebagai "tamasya menuju 

puncak". 

 

Masalahnya, sampai kini belum ada panduan yang jelas bagaimana melakukan seks oral pada pasangan, 

yang membuat pasangan "lumpuh". Padalah, seni "permainan lidah" ini sangat efisien untuk membuat 

pasangan "tak bisa ke lain lidah". Terlalu banyak titik sensitif lelaki yang dapat ditundukkan dengan lidah. 

Tentu, sepanjang eksplorasi mau terus dilakukan. Dan syarat yang utama, rasa cinta. Berikut beberapa tips 

yang bisa dilakukan, "jurus lidah" menaklukkan pasangan Anda. 

 

Pertama, buanglah rasa jijik. Jika rasa ini masih menghinggapi Anda, sifat setengah-setengah masih akan 

terasa. Akibatnya, eksplorasi tidak akan terjadi secara maksimal. Ingat, dia pasangan Anda. Tak perlu ada 

yang harus ditakuti. Untuk membuat nyaman, misalnya, Anda bisa makan permen mint sebelumnya. Tapi 

jangan yang terlalu keras. Dingin mint malah akan membuat pasangan kian menggelinjang. 

 

Kedua, panaskan dengan cumbu. Jangan langsung menuju ke Mr Happy pasangan. Bercumbulah 

sebagaimana biasa, bakar gairahnya dengan cumbuan sempurna. Lalu, jika Anda sudah merasa terjadi 

ereksi yang sempurna dari Mr Happy, mulailah bergerilya, untuk melakukan jurus pertama dari lidah Anda. 

 

Ketiga, lakukan "mandi kucing". Cumbulah pasangan dengan rileks. Ingat, karena tujuan Anda ingin 

melakukan seks oral, mulailah memberi sinyal, jika Anda belum mengatakannya. Cumbu leher pasangan, 

dan teruslah lakukan di sekujur tubuhnya. Wilayah belakang telinga, pangkal leher, pundak, dan puting 

dada, sangat sensitif. Keraskan napas Anda ketika berada di belakang telinga pasangan, dan keraskan 
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kecupan atau gigitan Anda ketika di wilayah leher dan dada. Anda boleh menggigit dadanya, dan 

meninggalkan "noda asmara" merah di situ. Jangan khawatir, pasangan pasti akan menyukainya. Anda juga 

boleh "melukis" perutnya dengan kuas lidah Anda, telusuri dengan bergairah, turun terus, dan mulailah 

memasuki arel pangkal paha. 

 

Keempat, mainkan tangan. Selama Anda melakukan "mandi kucing", tangan Anda harus sudah bermain di 

arel Mr Happy. Lakukan pengurutan ringan, dan sentuhlah kedua bola dengan lembut. Jari-jari Anda juga 

boleh menelurusi wilayah skortum dengan meluncur ke bawah. Tapi, jangan terlalu keras, terutama saat 

mengurut wilayah "kepala". Ingat, untuk mendapatkan gairah yang sama, pada saat bercumbu ini, usahakan 

posisi Anda sudah berubah, mengarah posisi 69. Artinya, pasangan Anda juga boleh melakukan hal yang 

sama. Perlakuan yang sama akan melecut gairah Anda. 

 

Kelima, jelajahi total. Mulailah menelusuri pangkal paha dengan lidah Anda. Variasikan ciuman dan torehan 

lidah. Daerah lipatan paha sangat sensitif untuk Anda telurusi dengan lidah, dan keraskan napas Anda. 

Lalu, tarikan ujung lidah di pangkal skortum, dan telusuri sampai ke puncak Mr Happy. Pangkal kepala Mr 

Happy adalah titik "rawan" bagi beberapa lelaki. Karena itu, jangan terlalu lama bermain di situ, meski 

jangan terlalu cepat. Untuk kepala, lakukan kuluman yang panas dan perlahan. Keraskan napas Anda. Tak 

ada salahnya, sebelum kuluman sempurna Anda lakukan, cobalah untuk minum jeruk nipis terlebih dahulu. 

Air jeruk akan mengasarkan lidah Anda, yang memberi efek nikmat saat mengulum glans Mr Happy. Jika 

mungkin, coba masukkan semua tubuh Mr Happy dalam satu kuluman panjang. Dan, lihat reaksinya. 

 

Keenam, titik tertinggi. Ada satu wilayah yang jarang diketahui wanita dalam melakukan seks oral. Wilayah 

itu adalah titik "S", yang berada di antara "dua bola" dan lubang anus. Cobalah untuk menarikan lidah Anda 

di daerah itu, dan lihat reaksinya. Pada beberapa lelaki, sentuhan di daerah antara anus dan skortum ini 

dapat langsung memicu orgasme, karena kadar sensitivitas yang luar biasa. Jika tidak pun, reaksi psikis 

akan sangat kentara, berupa gelinjangan dan erangan yang tak tertahankan.  

 

Ketujuh, goda dia. Lakukan jeda sebentar di antara aktivitas kuluman dan jilatan. Bila di saat pasangan 

melenguh keras, hentikan agak lama, dan di saat dia mulai merasa kehilangan kenikmatan, lakukan lagi 

kuluman. Biarkan dia menunggu terus aktivitas Anda, dan meminta Anda segera melakukannya. 

Pengodaan dengan jeda ini akan sangat membantu memicu kenikmatan yang dikehendaki, sekaligus 

menunjukkan wilayah mana yang paling dinikmati pasangan. 

 

Kedelapan, selesaikan dengan sempurna. Jika Anda menginginkan hubungan sempurna, dan tidak berhenti 

sebatas seks oral, jangan berlama-lama bermain di titik S. Jika sudah sampai di titik S, dan kekencangan Mr 

Happy berada di puncaknya, segeralah lakukan persetubuhan sempurna. Bangkitlah, dan ambil posisi di 

atas tubuh pasangan, dan genggan Mr Happy, lalu arahkan ke bukit Venus Anda. Dan, silakan lanjutkan 

permainan ke arah yang Anda inginkan. 

 

Selamat mencoba, dan pastikan, seks oral jadi "tamasya ke puncak" yang selalu minta di ulang.  
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Artikel ke 11 : Makanan Untuk Meningkatkan Libido 

Satu hal yang baik pria dan wanita sukai selain hubungan intim adalah makan. Tenryata ada hubungan 

antara apa yang kita makanan dengan peningkatan hasrat seksual seseorang. Berikut 11 jenis makanan 

yang dapat meningkatkan dorongan seksual atau libido : 

• Seledri 

Seledri merupakan jenis tumbuhan yang biasa digunakan sebagai pelengkap dalam sayur sup. 

Ternyata selain aroma wangi yang mengundang selera, seledri merupakan sumber makanan yang 

memiliki kandungan terhadap stimulus seksual karena mengandung androsterone, sebuah hormon 

yang dikeluarkan melalui keringat yang dapat menggairahkan wanita. 
• Kuning telur mentah 

Kuning telur mentah telah lama dianggap memiliki khasiat meningkatkan libido. Kuning telur 

mengandung zat seng yang tinggi yang dapat meningkatkan sperma dan produksi testosteron. 

Kuning telur juga mengandung dopamine, sebuah hormon yang dapat meningkat kesenangan 

seksual. 
• Pisang 

Pisang bukan saja bentuk yang selalu diidentikan dengan senjata kaum pria, pisang juga ternyata 

memang diyakini dapat meningkatkan libido pria karena mengandung enzim bromelain. Selain itu, 

pisang juga sumber potasium dan vitamin B seperti riboflavin yang meningkatkan tingkat energi 

tubuh. 
• Alpukat 

Alpukat merupakan jenis buah yang kaya folic acid yang membantu metabolisme protein sehingga 

menghasilkan banyak energi. Alpukat juga mengandung vitamin B6, nutrisi yang dapat 

meningkatkan produksi hormon pria dan potassium yang membantu mengatur thyroid wanita. 

Kedua elemen ini dapat meningkatkan libido pria maupun wanita. 
• Almond dan jenis kacang lainnya 

Kacang almond merupakan sumber utama asam lemak yang penting dalam produksi hormon pria 

yang sehat. Selain itu, aroma almond diyakini dapat meningkatkan rangsangan pada wanita. 
• Mangga, strawberi dan buah persik 

Ke tiga jenis buah ini baik dari segi bentuk, tekstur dan mengandung banyak air sehingga lebih pas 

digunakan bersenang-senang di tengah-tengah foreplay. Dengan menumpahkan bentuk jusnya 

dalam tubuh kemudian menjilatinya menjadi sebuah permainan yang mengasyikkan. 
• Telur 

Walaupun telur bukan makanan yang sensual, telur kaya vitamin B6 dan B5 yang dapat membantu 

menyeimbangkan hormon dan menyerang stres, dua hal yang penting bagi libido yang sehat. Telur 
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juga merupakan simbol kesuburan bahkan beberapa pria membiasakan makan telur mentah 

sebelum hubungan intim untuk meningkatkan libido dan tenaga. 
• Hati 

Hati merupakan sumber glutamin, senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan. Hati juga 

cocok dimakan bagi mereka yang kerap memiliki masalah dengan penurunan libido. 
• Buah ara 

Buah ara adalah makanan yang mengandung kaya asam amino yang diyakini dapat meningkatkan 

libido dan juga stamina seksual. 
• Bawang putih 

Bawang putih dikenak memiliki bau yang tajam namun memiliki banyak manfaat karena 

mengandung allicin, senyawa yang dapat meningkatkan aliran darah ke organ seksual dan 

merupakan jenis herbal yang efektif untuk meningkatkan libido. 
• Coklat 

Selain coklat memang identik dengan makanan yang romantis, coklat juga mengandung 

theobromine yang serupa dengan kafein. Coklat juga mengandung phenylethylamine, sebuah 

kimia yang diyakini menghasilkan perasaan senang selama bercinta. 

 
Artikel ke 12 : Apa yang harus dilakukan setelah orgasme? 

Tidak ada hal yang paling enak dan nyaman dilakukan setelah mencapai orgasme kecuali tidur untuk 

menghilangkan rasa lelah dan hal ini kerap dilakukan pria pada pasangan. Padahal tidur bukan sebuah 

solusi untuk menjamin pasangan Anda merasa aman dan nyaman. 

 

Secara biologis usai orgasme biasa badan menjadi letih karena mengeluarkan hormon yang disebut 

oxytocin yang membuat ngantuk karena itu tidur menjadi sebuah pilihan. Agar pasangan tetap merasa 

dekat, berikut beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan sebagai pengganti tidur:  

• Biarkan Anda tetap menyentuh pasangan 

Anda tidak perlu membuat gerakan yang merangsang setelah “pertempuran” yang cukup 

melelahkan, karena beberapa wanita bisanya cepat pulih setelah bercinta. Bbiarkan ia tahu bahwa 

Anda masih mengagumi seperti yang Anda lakukan sebelumnya itu sangatlah penting. Usahakan 

selalu menyentuh, tempatkan tangan pada paha dan raba dengan lembut atau mainkan 

rambutnya. Anda tidak perlu sampai berhubungan seksual kembali, cukup berikan kasih sayang 

dan perhatian. 
• Mandi bersama-sama 

Setelah Anda berdua menghabiskan waktu dengan penuh keringat, saatnya Anda untuk 

membersihkan badan. Penuhi tub dengan air, biarkan dia berbaring diantara dua kali Anda dalam 
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air. Sabuni dan usap-usap tubuhnya dengan pijatan-pijatan lembut. Pasti pasangan anda idak akan 

melupakan setiap menit pengalaman ini. 
• Makan malam bersama 

Tidak ada seorang pria yang tidak lapar setelah berhubungan intim. Dari pada Anda merasa 

ngantuk tidak ada salahnya untuk menyiapkan makan malam bersama-sama. Tujuannya untuk 

tetap menghabiskan waktu bersama-sama sekalipun setelah melewati klimaks. 
• Lakukan ronde berikutnya 

Jika Anda siap untuk melakukan kembali hubungan intim, mulailah proses foreplay kembali. 

Mulailah dengan mencium bibirnya, menjilat payudara dan merasakan semua bagian tubuhnya 

sampai pasangan anda siap kembali untuk pertarungan berikutnya. 
• Tidur bersama-sama 

Jika ia salah seorang wanita yang memiliki kemampuan orgasme kuat dan berkali-kali dan 

termasuk tipe wanita aktif, pasangan anda bisa mungkin mengalam kelelahan. Cobalah ajak untuk 

tidur bersama dan jangan lupa, tangan Anda tetap merangkulnya agar pasangan anda tahu bahwa 

ia begitu sangat kuat dan telah membuat Anda setengah tidak berdaya. 

 
Artikel ke 13 : Memilih Waktu Bercinta 

 

Pernahkan Anda berpikir, apakah malam hari memang waktu yang paling tepat untuk bercinta? Ya, malam 

memang jadi pilihan orang banyak karena identik sebagai waktu luang untuk langsung tidur setelah 

"berolahraga" nikmat itu. Padahal, waktu lain pun memiliki "kadar" nikmat yang spesial. 

 

Ya, seperti saran Dr Wimpie Pangkahila, untuk variasi kemesraan waktu pagi dan siang, atau sore dapat 

dijadikan alternatif. Tapi tentu saja, pilihan itu selalu harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Berikut 

plus-minus waktu bercinta, dan silakan Anda memilihnya. 

 

Bercinta pagi hari. Pada pagi hari, tubuh dan jiwa masih segar setelah tidur nyenyak semalam. Tentu saja 

kesegaran tubuh dan jiwa sangatlah mendukung kita untuk melakukan suatu hubungan seksual yang 

memuaskan. Pada pagi hari, atau pada menjelang pagi, khususnya pada pria, pastinya seringkali atau 

bahkan biasanya masih terjadi sisa ereksi spontan selama tidur pada malam hari. Nah, ereksi spontan itu 

kerap kali menjadi rangsangan yang lebih membangkitkan dorongan seksual Anda, dan hubungan yang 

dilakukan pada pagi hari pun akan berjalan dengan mulus dan menggairahkan karena kedua belah pihak 

masih fresh.  

 

Suasana pagi biasanya selalu dihubungkan dengan persiapan kerja, bahkan cenderung diperuntukkan 

untuk memulai kerja. Jadi sering menimbulkan ketidaktenangan atau ketergesa-gesaan, sehingga akan 

menghambat fungsi seksual, dan hubungan seksual yang berlangsung pun akan menjadi tidak memuaskan. 

Terlebih lagi, relaksasi yang terjadi setelah orgasme, terutama pada pria setelah mencapai ejakulasi, kerap 
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kali menimbulkan rasa ngantuk dan lelah. Dengan keadaan ini, maka suasana kerja Anda tidak memperoleh 

dukungan penuh dari Anda. Anda menjadi malas bekerja, atau terlambat masuk kerja. Sebenarnya kalau 

Anda bisa mengantisipasi dan berfikir jernih tentang bercinta di pagi hari, maka badan dan pikiran Anda 

akan terasa lebih segar dari biasanya. Karena kita akan terasa fresh dan siap melakukan aktifitas di kantor, 

bahkan kita setiap hari memang disibukkan dengan pekerjaan kantor yang menumpuk, jadi bisa saja Anda 

dan pasangan melakukan quickies atau seks ekspres.  

 

Bercinta pada siang hari. Waktu siang diidentikkan dengan waktu istirahat setelah melakukan seluruh 

kegiatan pagi sampai dengan menjelang siang hari. Nah, dalam waktu istirahat, biasanya orang akan 

merasa lepas dari beban kerja, sehingga tidak ada faktor yang akan menghambat fungsi seksual.  

 

Suasana siang hari yang terang benderang dan cenderung panas merupakan suasana yang tidak kondusif 

dalam memberikan rangsangan seksual pada kebanyakan orang. Padahal, Anda sebenarnya bisa saja 

bermain di dalam kamar ber-AC atau meredupkan ruangan. Relaksasi yang dicapai setelah ejakulasi 

biasanya menimbulkan rasa ngantuk, dan bisa menjadi gangguan bila setelah bercinta Anda masih harus 

melanjutkan pekerjaan.  

 

Bercinta pada malam hari. Suasana hening, redup dan tenang, terutama kalau Anda bermukim di luar kota 

besar yang panas dan sumpek ini, merupakan faktor kejiwaan yang memberikan ketenangan sekaligus 

rangsangan seksual. Biasanya orang sudah terlepas dari beban aktivitas harian. Dengan begitu tidak ada 

lagi beban fisik dan kejiwaan yang mungkin dapat menghambat fungsi dan gairah seksual Anda dan 

pasangan. Dan alasan lainnya adalah, orgasme dan kepuasan seksual umumnya menimbulkan sensasi dan 

hormon adrenaline yang membuat ngantuk, sehingga setelah bercinta, Anda dapat tidur dengan nyenyak.  

 

Biasanya malam hari orang sudah letih sehabis melakukan aktivitas seharian penuh. Keletihan ini menjadi 

hambatan fungsi seksual Anda, sehingga aktivitas seks Anda bisa jadi tidak berjalan mulus dan memuaskan 

Anda. Bila hal ini terjadi, Anda akan dihambatkan dengan gejala psikosomatik yang antara lain 

menyebabkan susah tidur. Kesulitan tidur itu dapat mengganggu aktivitas fisik dan mental Anda untuk 

melanjutkan aktivitas keesokkan harinya.  

 

Jadi, mana pilihan Anda? Tapi sebelum memilih, ada baiknya Anda melakukan perjanjian dengan pasangan 

Anda. jangan sampai pasangan Anda tidak sreg dengan waktu bercinta yang Anda pilih. Namun 

sebenarnya tidak ada keharusan melakukan hubungan seksual pada waktu-waktu tertentu. Variasi 

melakukan hubungan seksual pada waktu yang berbeda-beda malah akan memberikan sensasi erotik yang 

lebih memuaskan ketimbang melakukannya pada waktu yang itu-itu saja yang terkesan tidak variatif dan 

monoton.Tapi ingat! Lakukan "olahraga" ini hanya dengan pasangan Anda! Waktu makan siang bukanlah 

waktunya untuk "bobo siang" dengan orang lain!  
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Artikel ke 14 : Meliarkan Imajinasi Seksnya 

 

Apakah Anda tahu apa yang sedang dipikirkan lelaki saat melihat Anda membuka seluruh penutup tubuh? 

Tak tahukah Anda kalau 'dia ingin menonton!' apalagi kalau Anda melakukannya dengan gaya-gaya erotis 

yang membuat si dia bakalan makin menggila.  

Nah, kenapa tidak membuatnya "meledak" sekalian? Jadi, jangan malu-malu memperagakan aksi-aksi, dan 

lika-liku tubuh saat melepaskan busana tidur Anda di depan si dia, tak peduli saat ini berat badan lagi tinggi-

tingginya, atau ada segerombolan jerawat bandel di punggung Anda.  

Percayalah! Si dia akan tetap turn on! He won't miss this moment! Habib, seorang profesional muda berusia 

27 tahun mengungkapkan, "Tidak ada yang lebih hebat dibanding ketika isteri saya sedang membuka 

bajunya di depan saya. Percaya atau tidak, saat itu tak terlintas di pikiran saya untuk memikirkan wanita 

lain, sekalipun Cindy Crawford.  

Saat itu hanya terpikirkan betapa hebat dan cantiknya wanita yang saya cintai. Sempurna dan seksi! Yang 

saya pikirkan adalah semoga ia tak cepat-cepat membuka seluruh pakaiannya dan mematikan lampu." 

Terungkap, bukan? Pria sangat menyukai saat-saat di mana Anda sedang beradegan membuka pakaian.  

Jadi, cuek saja, dan jangan malu-malu di depannya, apalagi mematikan lampu. Tidak perlu! Tapi bagaimana 

seandainya justru dia yang mematikan lampu? Jangan khawatir dulu. Bukan berarti dia tidak tertarik dengan 

tubuh Anda. bisa jadi si dia-lah yang kurang pede. Maka, tak ada salahnya kalau Anda menyelidiki apa 

sebabnya ia selalu mematikan lampu, apakah itu kebiasaannya, ataukah karena kurang percaya diri. 

Kadang pria juga tidak pede bila sudah buka-bukaan di depan wanita. Kalau sudah begitu, biasanya ada 

saja yang mereka pikirkan.  

Apakah perut mereka terlalu buncit, misalnya. Atau adakah gerakan yang bisa membuat isterinya turn on. 

Sama seperti wanita, kan? Itu sebabnya, mungkin mengapa mereka menginginkan lampu mati, karena 

ruangan yang gelap biasanya menyelamatkan. Nah, kalau Anda sudah berada pada tahap ini, saat si dia 

sudah mulai menciumi, membelai, atau meraba-raba bagian tubuh lainnya dan seterusnya. Ingin tahu apa 

yang dipikirkannya? Ternyata ia lebih khawatir kalau Anda tak menikmati diri Anda sendiri.  

Memang ini sedikit membingungkan. Katakan padanya saat ia sedang menciumi Anda kalau Anda tak ingin 

ludahnya atau ludah Anda sendiri meleleh ke badan ataupun di kasur, tapi yang paling diinginkan adalah si 

dia yang luluh dalam pelukan Anda. Tapi bukan lantas Anda mengingini ia menciumi semua bagian yang 

Anda ingini di tubuh, dan melupakan sudah waktunya Anda yang gantan beraksi "menyetubuhi"nya. Eko 

(30) Ahli IT, mengungkapkan, "Saat saya sedang menyentuhnya pada bagian tertentu, seperti payudara dan 

putingnya misalnya. Terus terang saja saya ingin dia mengerti kalau saya benar-benar menyentuh bagian 

tubuh itu. Jadi, yang saya inginkan adalah isteri saya enjoy dan rileks, selanjutnya mungkin melakukan hal 

yang sama di tubuh saya."  
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Kebanyakan pria memang menyukai kalau mereka yang lebih aktif ketimbang Anda. Tapi mereka akan 

"gila" dan kehilangan kontrolnya saat Anda beraksi. Memang tak semua pria mengaku menyukai pasangan 

yang lebih aktif dari pada mereka. Maklum, ego pria memang besar sekali untuk urusan ini, mereka 

cenderung tak mau kalah dengan wanita. Tapi mereka akan berbahagia sekali kalau pasangannya menjadi 

begitu pemurah dan aktif di atas ranjang.  

Jujur saja, hal yang paling membuat dia lupa daratan dan tak bisa berkata-kata adalah saat Anda 

melakukan felattio (oral seks) untuknya. Selain mendapatkan kenikmatan jasmani, saat Anda melakukan 

aksi mulut ini dia juga akan merasakan rangsangan luar biasa. Jadi jangan kaget kalau setelahnya ia akan 

segera memaksa Anda making love se-hot mungkin dengannya. Mungkin, ia akan meminta Anda 

melakukannya lebih pelan atau lebih cepat. Tidak lebih, tidak kurang. Karena pada dasarnya mereka 

menikmati moment 'kontrol' Anda itu.  

Kalau Anda menyanjungnya sambil mulut Anda melakukan kerja yang lain, oral seks, ia akan makin 

terangsang - meskipun rayuan dan pujian yang Anda lontarkan itu basa-basi semata. Kalau si dia sampai 

ejakulasi di mulut Anda, bagaimana? Wah, jangan khawatir! Semuanya itu kembali lagi ke Anda. Anda tak 

selalu harus menelan spermanya, karena semua juga tahu kalau sperma itu tak selezat bubur ayam. Hanya 

saya terkadang pria suka dengan hal itu. Tapi kalau Anda memang tak suka, jangan memaksakan diri, 

berilah pengertian padanya. Pasangan Anda tak ingin melihat Anda muntah di depannya, kan? Yah, apa 

boleh buat. Pria memang terkenal manja dan egois.  

Jadi, sehabis felattio yang membuatnya mabuk kepayang, tidak jarang yang dipikirkannya hanyalah dipeluk 

ataupun diusap-usap tubuh dan wajahnya. Yah, if you love him very much, just do it... Apa sih yang 

diapikirkan saat Anda berdua sedang dalam puncak kenikmatan? Tidak ada yang lain selain ingin 

melakukan seks lebih banyak lagi. Terus, terus, dan terus. Itu juga sebabnya dia sering terlihat mengambil 

jarak, secara emosional, saat Anda berada pada puncak keintiman dengannya.  

Jadi, jangan tersinggung dulu kalau dia terlihat cuek setelah bercinta. Tapi kalau setelah lima belas menit 

masih cuek, tanyakan apa sebabnya. Hal lain yang sedang ia pikirkan tak lain adalah Anda sedang di 

bawah kontrolnya. Jadi, kalau Anda menginginkan posisi lain, bicarakan dulu sebelumnya --jangan 

terlambat setelah si dia sudah berada dalam puncaknya. Maklumlah, kalau begitu ia akan terlihat tolol di 

depan Anda, dan tak jarang kehilangan selera secara mendadak.  

Malah tak jarang pria jadi ejakulasi dini karena hal ini. Biasanya pria tak dapat memikirkan apa-apa selain 

membuat dirinya menjadi lebih terangsang dan bisa berereksi lebih lama lagi saat ia berada di puncak. 

Ingat, pasangan Anda akan bangga kalau dia bisa bertahan di puncak. Jadi, jangan ganggu dia di saat 

'kritis' ini, apalagi pada saat inilah dia benar-benar sedang melakukan konsentrasi penuh pada Anda. Hanya 

Anda seorang.  

Dia pasti memikirkan, "Bagaimana gaya saya barusan, yaa? Apakah kamu puas," tentu saja dia takkan saat 

itu juga menanyakannya. Makanya, sebaiknya Anda memberikan tanggapan bagaimana sebenarnya 
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perlakuannya di tempat tidur barusan. Memuaskan, sangat memuaskan, atau kurang. Mereka sebenarnya 

ingin segera mengetahui apa tanggapan Anda, seandainya kurang memuaskan mereka akan lebih 

menyiapkan diri di lain waktu.  

Lebih baik lagi kalau Anda mengatakan apa yang Anda ingini supaya dapat disiapkan untuk pertempuran 

selanjutnya. Seandainya ia bersikap cuek setelah bercinta, bisa jadi ia masih terbayang-bayang dengan apa 

yang baru saja terjadi, bisa saja ia masih malu karena tadi terlalu hot. Jangan kaget kalau ia kurang suka 

berpelukan setelah bercinta, karena pada dasarnya pria gengsi kalau ia terlalu manis dan lunak setelah 

begitu maskulinnya menguasai Anda berjam-jam sebelumnya, selain itu karena badan pria lebih banyak 

mengeluarkan keringat dibanding wanita. Anda sebagai pasangannya harap maklum saja.  

Jadi, kalau Anda ingin dipeluk, mintalah. Katakan sambil memberikan sedikit-banyak pujian mengenai apa 

saja yang barusan dilakukannya yang berkesan di hati. Tidak ada ruginya, bukan? 

 

 

Artikel ke 15 : "Seni Lidah" Untuk Wanita  
 

Fantasi terbesar setiap pasangan bercinta ternyata adalah seks oral, sebagai menu pembuka atau foreplay, 

sebelum masuk ke "menu utama". Dan, kian lama, seks oral ini makin menjadi menu wajib sebelum 

bercinta. Biasanya, seks oral bagi wanita disebut dengan cunnilingus, sedangkan bagi pria disebut fellatio. 

 

Cunnilingus ialah memberikan perangsangan pada alat kelamin wanita dengan menggunakan lidah pada 

Ms. V. Sementara fellatio adalah memberikan perangsangan pada Mr.P dengan cara diisap, dijilat dan 

dicium. 

 

Kebanyakan pria suka menerima ini tetapi tidak banyak wanita suka melakukannya. Sebagian wanita 

menikmati melakukan seks oral pada pasangan mereka, tapi sebagian lagi benar-benar tak menyukainya. 

Sementara ada beberapa pria yang mengeluh bahwa mereka menginginkan fellatio dilakukan sesering 

mungkin dan kalaupun pasangan mereka melakukannya itu pun tidak cukup lama. Keluhan yang memang 

acap menjadi rahasia umum. 

 

Tetapi, jika Anda memang menginginkan hubungan seks yang harmonis, usahakanlah jangan sampai 

keluhan itu keluar dari pria Anda. Karena, tak lebih dari lima menit saja, Anda akan dapat membuat dia 

merasakan "torehan puisi melalui lidah Anda di pangkal paha dan Mr P-nya".  

 

Jika Anda kebetulan menyukai melakukannya, itu lebih bagus lagi. Silahkan buat pemanasan selama satu 

jam awal. Tetapi, kebanyakan wanita mungkin akan lebih suka melakukan kegiatan ini dengan cepat. 

Keengganan ini memang dapat dipahami. Karena, apa sih nikmatnya memasukkan kelamin pria Anda ke 
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dalam mulut dan Anda harus mengisap atau menjilatinya. Tapi, seks bukanlah untuk dipikirkan, melainkan 

dilakukan. Karena itu, lakukan saja. Danpercayalah, pelan tapi pasti, seiring erang pria Anda, kenikmatan itu 

juga akan Anda rasakan. 

 

Jika Anda tertarik, sedikit pegangan di bawah ini barangkali akan sangat membantu Anda, untuk menjadi 

"penjilat" yang mengagumkan. 

 

Prinsip awal. Semua orang punya cara yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya memiliki dasar yang 

sama. Inilah beberapa prinsip awal untuk melakukan fellatio. (1) Tanyakan pada pasangan Anda apakah dia 

menyukai apa yang Anda lakukan. Lakukan apa yang dia minta jika dia berkata "lebih cepat" atau "lebih 

lambat". Jika dia sudah mengatakan gerakan mana yang disukainya, maka lakukan itu untuknya. (2) 

Sebagian pria tidak menikmati jika pasangan mereka memperlakukan Mr. P terlalu berlebihan, sebelum 

Anda melakukan pekerjaan Anda sebaiknya ingat hal ini.  

 

Santai. Kadangakala sebagian wanita cenderung tidak yakin seberapa tekanan yang harus dilakukan untuk 

bergerak pada Mr. P yang mengalami ereksi. Anda tidak perlu terlalu khawatir, santai dan nikmati saja. 

 

Kreatif. Lakukan dengan bervariasi! Menjilat, gigit perlahan, ke atas dan ke bawah hingga ke batang Mr. P, 

menjetik-jentikan lidah Anda di kepala Mr. P, cucupi ujung lubang di kepala Mr P. Berlakulah kreatif. Jika 

Anda mengulang gerakan yang sama terlalu lama, pasangan Anda tidak merasakan lagi gerakan Anda 

untuk sesaat, untuk itu Anda perlu mengubah-ubah gaya perangsangan yang Anda lakukan. Gunakan 

tangan Anda untuk membelai batang Mr. P, buah pelirnya dan bagian tubuh lainnya. 

 

Eksplorasi. Berikan ciuman dan jilatan bagian tubuh selain Mr. P: buah pelir, paha dalam, kerampang dan 

perut bagian bawah adalah daerah yang sangat peka. Juga titik antara skortum dan anus. Lihat reaksinya. 

Bagian bawah Mr. P,tepatnya di bawah kepala, yang berupa urat kecil berupa garis dibagian belakang 

kepala Mr. P disebut sebagai frenulum. Bagian ini merupkan bagian yang sangat peka terhadap 

perangsangan. 

 

Bibir, bukan gigi. Jangan menggunakan gigi kecuali kalau pasangan Anda memintanya. Untuk menghindari 

gigi Anda mengenai kulitnya hisap dengan bibir Anda, untuk menjaga agar gigi tidak mengenai Mr. P 

buatlah bibir Anda seperti Anda adalah orang tua yang ompong. 

 

Lembut. Menyedot adalah cara merangsang yang disukai.Tetapi jangan menyedot terlalu keras itu akan 

membuat Anda tercekik atau membuat pasangan Anda kesakitan. 

 

Cobalah skenario baru: Di shower, di taman rumah Anda, di ruang tamu rumah Anda atau di atas meja 

dapur. Variasi semacam ini akan menjadi bumbu dalam mendapatkan kenikmatan. Agar lutut Anda tidak 

sakit, saat Anda berlutut mengerjakan pekerjaan Anda yang "mengasikan", letakan bantal dibawah lutut 

Anda.  
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Artikel ke 16 : Seks Oral Yang Nyaman 

 

Seks oral kian lama makin populer. Sayang, beberapa wanita tidak nyaman atau jijik melakukan seks oral. 

Padahal, tak sedikit suami yang ingin sekali melakukan seks oral bersama pasangannya. Bagaimana 

menghadapi hal tersebut? Daripada suami atau pasangan mencari wanita lain, kenapa tidak 

mempelajarinya? 

 

Menurut Ivilage.com, trik melakukan seks oral ada dua, yaitu: pertama, Anda harus percaya diri dan merasa 

ahli dalam melakukan hal tersebut. Kedua, temukan kesukaan dalam melakukannya, dan Anda akan 

merasakan hal tersebut sangat berhasil bila Anda seorang pemberi. 

 

Bagi beberapa wanita, konsep menikmati seks oral bersama suami terasa aneh atau janggal. Namun, 

percaya atau tidak, dengan menikmati seks oral bersama suami, Anda akan menemukan kesenangan 

tersendiri. 

 

Seorang wanita, sebut saja Mary, punya pengalaman, setiap selesai melakukan seks oral, pasti tersedak. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Mary memasukkan pesan positif seperti, "Saya merasa gembira melihat 

suami begitu on karena saya mau melakukan ini..." 

 

Ia mulai membuang rasa malu karena merasa jijik melakukan hal tersebut. Dengan kata-kata positif, ia 

mulai menikmati seks oral. 

 

Sebelum hal tersebut terjadi, Mary berlatih menggunakan mainan yang berbentuk seperti penis (pisang pun 

dapat berfungsi sama). Dengan cara tersebut dia mendapatkan kepercayaan diri dan mencoba beberapa 

trik dan strategi yang bervariasi. 

 

Setelah dua minggu, Mary merasa lebih mudah melakukannya. Ia juga menemukan cara mengatasi 

ketakutan melakukan seks oral dengan mandi terlebih dahulu sebagai pemanasan. 

 

Perjalanan dan kesuksesan dalam kehidupan seks membutuhkan keberanian mengambil risiko dan belajar 

teknik baru agar gairah tetap bertahan dan fresh. Para pria mengatakan bahwa seks oral merupakan 

kombinasi antara: panas, tekanan, dan kelembaban. 

 

Jadi dalam melakukannya Anda akan menciptakan ketiga faktor di atas dengan menggunakan tangan dan 

mulut. Kenyataannya, Anda akan mendapatkan sensasi lebih baik dengan tangan dan mulut daripada 

bagian tubuh lainnya. 
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Hal penting lagi dalam melakukan seks oral, usahakan Anda berdua dalam posisi rileks. Belajar menjadi ahli 

dalam seks oral membutuhkan waktu dan latihan, juga Anda perlu menemukan comfort zone Anda.  

 

Pertama-tama, putuskan bahwa Anda mempunyai keinginan untuk melakukannya. Kemudian, pastikan juga 

pasangan sudah dalam keadaan bersih. Variasikan posisi lidah dan mulut, style dan teknik akan membantu 

Anda menemukan sentuhan yang tepat untuknya. 

 

Seks oral merupakan aktivitas yang membutuhkan keahlian dan suatu bentuk seni. Kuncinya adalah 

menyukai apa yang Anda kerjakan, merasa nyaman, dan percaya diri. Buat kegiatan ini sebagai suatu 

perjalanan yang menyeangkan bagi Anda berdua. Jangan lupa, boleh pula menggunakan pewangi tubuh. 

 

Semoga kehidupan seks Anda lebih menggairahkan. 

 

 

Artikel ke 17 : Menambah Birahi Puncak Dengan Torpedo Kambing  

Sejalan dengan meningkatnya usia, hormon testoteron yang dihasilkan testis juga akan berangsur 

berkurang. Penurunan ini berakibat langsung pada mundurnya fungsi seksual, termasuk kemampuan 

ereksi. Pemberian hormon testoteron atau hormon golongan steroid, bahan baku pembentuk testoteron, 

dalam batas tertentu terbukti dapat meningkatkan fungsi seksual.  

 

Namun, pemberian steroid bukannya tanpa bahaya. Bahaya yang paling ditakuti adalah meningkatnya risiko 

kanker prostat dan dapat mempercepat berkembang biaknya sel-sel kanker, apalagi bila seseorang 

memang sudah memiliki benih-benih kanker dalam tubuhnya.  

 

Pemberian obat-obatan mengandung steroid, baik yang berupa obat oral maupun suntikan kalau terpaksa 

harus diberikan dengan sangat hati-hati dan harus selalu dipantau dengan cermat. Sebenarnya ada jenis 

makanan tertentu yang dapat mengandung steroid. Bila makanan tersebut dikonsumsi, sebagian steroid 

akan masuk tubuh dan pada gilirannya akan meningkatkan kesegaran dan potensi seseorang. 

 

Jenis-jenis makanan demikian. Misalnya testis, dikenal dengan sebutan torpedo buat penggemar sate dan 

sop kambing, fetus atau janin, mengandung komposisi hormon yang lengkap termasuk steroid, dan plasenta 

kambing atau binatang lainnya yang dimakan mentah atau setengah matang. 

 

Untuk torpedo Anda bisa mencoba resep ini: 

1 sendok teh merica hitam 

1 set torpedo kambing beserta pangkal kemaluan 
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Torpedo kambing dibuat sate dan dimakan dengan bumbu bubuk merica hitam. Bagi penderita tekanan 

darah tinggi tentu saja tidak dianjurkan menggunakan resep ini. 

 

Sate torpedo bisa meningkatkan potensi seksual pria, memang ada benarnya. Skrotum atau torpedo adalah 

tempat hormon seks jantan. Dengan mengonsumsinya, seseorang mendapat tambahan hormon seks 

sehingga ada kemungkinan potensi seksualnya meningkat.  

 

Cara lain adalah, dengan menjadikan jaringan binatang tersebut ekstrak dan kemudian disuntikkan 

langsung ke tubuh. Pemberian bahan-bahan yang mengandung steroid baik berupa obat oral, suntikan atau 

makanan harus tetap dilakukan dengan ekstra hati-hati. 

 

Melakukan hubungan seksual yang normal dan teratur, sebenarnya adalah cara terbaik untuk menjaga agar 

kadar testoteron tubuh tidak menurun terlalu drastis dengan meningkatnya usia. Dengan demikian orang 

akan mampu menjaga stamina dan potensi sampai usia tua. 

 

Hindari alkohol, tambah vitamin  

 

Kalau jalan pikiran kita terpengaruhi alkohol, hambatan mental akan sedikit berkurang dan kita akan lebih 

berani menghadapi lawan jenis. Tentu saja, kita juga akan berani bertindak tanpa ragu-ragu. Inilah yang 

kemudian menimbulkan kesan bahwa kita sedang bergairah. 

 

Di sisi lain, konsumsi alkohol berlebihan akan memberi akibat buruk terhadap kemampuan seksual 

seseorang, terutama pada laki-laki. Konsumsi berlebihan ini akan merangsang enzim khusus dalam jaringan 

hati, yang akan mempercepat rusaknya hormon testoteron dalam darah. Keadaan ini akan menimbulkan 

gejala disfungsi ereksi temporer. 

 

Kalau konsumsi alkohol berlebihan ini berlangsung lama, seperti yang terjadi pada para pecandu alkohol, 

masalah selanjutnya juga akan muncul seperti turunnya kadar testoteron secara permanen dengan segala 

akibat negatifnya, misalnya penurunanpotensi seksual, kemunduran fungsi testis dengan akibat 

menurunnya produksi testoteron dan sperma. 

 

Fungsi ereksi yang optimal tergantung pada kerja optimal sistem reflek dan fungsi jaringan saraf, temasuk 

hantaran saraf yang optimal. Sel-sel saraf, termasuk serabut saraf harus dioptimalkan dengan cara 

memenuhi kebutuhan energinya yang berupa hidrat arang (HA) khususnya HA dalam bentuk glukosa. 

Gangguan metabolisme glukosa akan menimbulkan gangguan fungsi saraf yang bisa menurunkan potensi 

seksual seseorang.  

 

Vitamin yang paling berperan dalam metabolisme normal glukosa adalah golongan vitamin B. Karenanya, 

konsumsi vitamin golongan B (vitamin B kompleks) harus mencukupi kebutuhan agar tak terjadi gangguan 

fungsi seksual. Vitamin B juga secara langsung maupun tidak mempengaruhi kerja optimal jaringan saraf. 
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Vitamin tersebut antara lain vitamin B1 (thiamin), niacin, asam panthotenat, vitamin B 6 (pyridoxin), vitamin 

B 12, biotin, choline, asam folat, dan PABA. 

 

Hormon testoteron dibentuk di jaringan testis dari bahan baku yang berupa “inti kolesterol”. Dalam hal ini, 

vitamin B kompleks secara langsung maupun tidak berperan dalam proses sintesa tersebut. Vitamin itu 

adalah B 2 (riboflavin), niacin, vitamin B 6, B12, biotin, dan inositol. 

 

Dengan demikian, jelaslah mengapa vitamin B kompleks harus dikonsumsi setiap hari secara teratur, agar 

stamina seseorang tetap optimal. Sayangnya, tablet vitamin B kompleks generik yang umumnya tersedia di 

pasaran tak mengandung komponen yang lengkap. Tablet generik itu hanya mengandung lima unsur. Itu 

pun dalam jumlah sedikit, seperti misalnya vitamin B1, B2, B6, kalsium panthotenat dan niacin. 

 

Namun kini telah tersedia vitamin B kompleks yang memiliki sekitar 10-12 komponen, termasuk di dalamnya 

semua vitamin B yang disebut sebelumnya. Sayangnya, harganya juga cukup mahal. Selain vitamin B, 

vitamin E juga diperlukan untuk menjaga fungsi seksual secara optimal. Namun peran vitamin E lebih pada 

proses pembentukan sperma dan tidak langsung terkait dengan masalah potensi seksual.  

 
Artikel ke 18 : Wow! Ini dia, G-spot pria! 

 

Anda pasti sangat merasakan sensasi nikmat saat G-spot Anda berhasil "disentuh" pasangan Anda. Ya, 

nikmat tak terkatakan. Lalu, kenapa Anda tak mencoba untuk juga menyentuh G-spot pasangan Anda? 

Karena sekali saja Anda menstimulasi titik itu, pasangan Anda akan meracau, tak sadar dengan nikmat 

yang dia cecap. 

 

Ya, tentu tidak adil jika hanya pasangan Anda yang tahu G-spot Anda. Supaya adil, sekarang giliran Anda 

untuk mempelajari G-Spot nya. Karena jika setiap pasangan saling mengetahui dengan tepat letak "zona 

erotis"-nya maka kepuasan bercinta bisa didapatkan secara maksimal.  

 

Mungkin Anda merupakan salah satu dari sekian banyak wanita yang sudah mengetahui bahwa pria juga 

memiliki G-Spot, tapi jika dari awal Anda sudah menduga letak G-Spot pria ada di area Mr P. Wah, Anda 

salah besar. Namun tidak ada kata terlambat untuk mempelajari dan memulainya lagi dari awal!  

 

Bagian teristimewa dari organ genital pasangan Anda sebetulnya ada pada kelenjar prostat yang terletak 

persis tepat di bawah saluran kemih. Kaget? Tak perlu khawatir, karena Anda bukanlah satu-satunya wanita 

yang tak peduli pada area ini. Banyak pria mengungkapkan, bahwa elusan lembut di area ini dapat 

membangkitkan perasaan yang sangat luar biasa dan mampu menahan ereksi menjadi lebih lama! 

 

Perlu Anda tahu lagi, otot panggul pria sama elastisnya seperti wanita. Jadi pada saat pria melakukan 



RAHASIAPENIS.COM 
 

 

www.rahasiapenis.com situs rahasia sex & penis enlargement program terlengkap & terbesar di indonesia! 

 

penetrasi, maka akan terjadi gerakan mengencang dan mengendur yang memungkinkan kalenjar prostat 

terjepit dan menimbulkan sensasi bagi si pria. Keadaan inilah yang beberapa menit kemudian akan 

membawa pria masuk pada fase ejakulasi. 

 

Temukan area "bebas rambut"-nya (perenium) yang berada tepat di bagian bawah alat vitalnya (antara 

skrotum dan anus). Lalu, dengan menggunakan satu tangan berikan tekanan lembut menyerupai pijatan. 

Ketika dia mulai merasa nyaman, variasikan gerakan tangan dengan pijatan memutar. Agar aksi berjalan 

lancar, sah-sah saja jika Anda memanfaatkan pelumas seperti lotion atau baby oil. Saat dia hampir 

mendekati orgasme, tekan-tekan dengan lembut bagian perenium nya. Ingat! Tekanan yang terlalu 

'bersemangat' akan membuatnya malah menjerit kesakitan. 

 

Cara termudah lainnya adalah dengan memaksimalkan penggunaan jari telunjuk dan jari tengah. Elus 

lembut bagian perenium dari bawah menuju ke kepala penis. Hentikan elusan selama beberapa detik. 

Tatkala si dia mulai kelihatan menikmatinya, segera ulangi kembali. 

 

Namun, hasil maksimal juga dapat Anda peroleh dengan menstimulasi daerah itu memakai lidah Anda. 

Sungguh, stimulasi dengan lidah ini akan membuat dia mengerang dan mengejan, yang justru memperlama 

orgasmenya. Jadi, sungguh asyiikk kan? 

 

Selamat mencoba dan mendengar dia mengerang, menjambaki, dan meracau, ya?  
 
 

Artikel ke 19 : Zona Lenguhan yang Sering Terlupakan  
 

Yang paling sering diprotes perempuan mengenai perilaku seks laki-laki adalah: mereka ini terlalu fokus 

pada area genital, sehingga melupakan area peka lain yang seharusnya dapat membangkitkan gairah. 

 

Karena sebagian pria suka menonton film biru, yang kebanyakan mengabaikan foreplay, maka tak heran 

jika mereka lebih mengutamakan orgasme klitoral atau stimulasi G-spot. 

 

Tak sepenuhnya salah sih. Namun merangsang area genital sebelum kita sepenuhnya terangsang hanya 

akan bikin birahi padam, ya kan? Ini karena klitoris dan area genital perempuan belum cukup 'panas' untuk 

kesenangan seksual kecuali harus diaktivasikan dulu dengan rangsangan. Nah, membangkitkan rasang 

biasanya harus dimulai secara lembut, perlahan dan memberikan perhatian pada zona-zona erotik, yang 

akan memberikan Anda lenguhan panjang... 

 

Minta pasangan untuk mulai merangsang area peka, yang ternyata membentang dari ujung rambut hingga 

ujung kaki! Daerah peka ini kadang malah terlewatkan, karena pasangan asyik menjajah area genital, alias 
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tembak langsung. 

 

Mau tahu dimana saja zona lenguhan yang akan membuat Anda mengerang nikmat? Ini dia: 

 

Kelopak mata hingga pelipis 

Area di atas dan pada kelopak mata merupakan konsentrasi dari berakhirnya saraf, makanya saat area ini 

hingga pelipis dicium akan memberikan pemanasan awal yang oke. Titik antara pojok luar dari mata dan 

tulang pipi juga sangat peka. Minta pasangan melakukan ciuman-ciuman ringan untuk membangkitkan 

gairah. 

 

Telinga hingga leher 

Telinga perempuan termasuk area yang terlupakan selama bercinta, padahal lubang telinga merupakan 

area yang amat peka terhadap rangsang. Minta pasangan mencium dan menjilat daerah itu secara lembut, 

terus turun ke wilayah leher 

 

Leher ke bahu 

Percaya atau tidak, wilayah ini merupakan zona lenguhan yang utama! Sebagian besar perempuan 

langsung 'bangkit'gairahnya berkat rangsangan intens di wilayah ini, mulai samping hingga belakang leher 

dan berakhir di bahu. Sejumlah perempuan bahkan mengalami orgasme hanya dengan mendapat 

rangsangan di area ini! Bukan main. Minta pasangan melakukan ciuman agak kasar, sedikit gigitan cinta, 

dan sedikit pijatan di zona lenguhan. Anda bakal dibuat sibuk pastinya. Minta pasangan berlama-lama 

merangsang area ini. Masuk ke permainan inti juga bisa dimulai dari zona ini, misalnya dengan mulai 

mencopot busana dan underwear Anda dengan gigi-giginya, hujani ciuman di bahu dan leher Anda yang 

terbuka. Rasanya? Wuahhh. 

 

Pusar hingga area V 

Jika pasangan jarang memainkan area perut (tapi malahan asyik dengan area di bawahnya), mulai kini 

minta dia berlama-lama di pusar Anda. Caranya? Minta pasangan berdiri di belakang Anda, minta mulutnya 

menelusuri bahu bagian belakang dan juga leher, arahkan tangannya ke tulang pinggul Anda, minta dia 

memijit lembut area ini. Arahkan lagi tangannya agar menjelajah area V, yakni segitiga dari mulai tulang 

pinggul hingga bagian atas area genital (tapi jangan izinkan pasangan menjelajah area genital, itu urusan 

belakangan!) 

 

Zona "Treasure Trail" 

Bagian paling sensitif dari torso bagian bawah perempuan disebut Treasure Trail. Pastikan pasangan 

menciumi area ini dan tangannya aktif menjelajahnya sebelum sibuk mengeksplorasi area genital. Dapatkan 

lenguhan super panjang setelahnya. 

 

Daerah kaki 
Meski tak selalu sama pada setiap perempuan, namun kaki memiliki saraf peka yang gampang 'bangkit' 
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saat dirangsang. Namun, namanya juga kaki, kita kadang merasa tak nyaman kalau daerah itu dirangsang, 

menggunakan mulut dan lidah pasangan 'kan. Apalagi bagi anda yang malas pedikur. Tapi, tak ada 

salahnya mencoba lho, apalagi jika pasangan dengan sukacita melakukannya untuk Anda. Kaki merupakan 

area yang amat erotis bagi mereka yang dapat menikmatinya. Cuci kaki bersih-bersih, keringkan dengan 

handuk bersih. Pakailah minyak aromaterapi untuk kaki (yang aman jika tertelan), kemudian baru lakukan 

rangsangan oral. Minta pasangan melakukannya untuk Anda. Ajak pasangan Anda mengeksplorasi jempol 

Anda, menjilat dan mengulumnya. Rasanya? Anda bakal kesulitan kata-kata untuk menggambarkan 

sensasinya! 

 

Di belakang lutut 
Kulit di belakang dengkul lembut, tipis dan sangat sensitif dan sangat responsif terhadap sentuhan karena 

saraf-sarafnya dekat dengan permukaan kulit. Sebagian besar perempuan yang mendapatkan ciuman, 

bahkan jilatan di belakang dengkul mengaku merasakan kenikmatan luar biasa. Beberapa dari mereka 

mengaku merasa gemetar dan menggigil saat bagian itu disentuh. Mulai dari kaki, minta pasangan naik 

untuk mengeksplorasi bagian lutut. 

 

The Sacral Crease Zone 
Satu dari sekian banyak zona erotis pada tubuh perempuan adalah lipatan antara liku/lengkungan bokong 

dan bagian atas paha, yang dikenal sebagai lipatan sacral. Minta pasangan menggunakan jari manis untuk 

merangsang area ini. Jika pasangan tak jengah atau merasa jijik, minta dia mengeksplorasi wilayah ini 

dengan mulut dan lidahnya. 

 

Wilayah bokong 

Bagian bokong itu sendiri merupakan wilayah pekan, tapi memang dibutuhkan kesabaran ekstra untuk 

merangsangnya, setelah pasangan menemukan zona lenguhan yang lain. Serangan-serangan kecil dan 

lembut untuk zona lenguhan lain sudah cukup, namun tidak untuk bokong. Minta pasangan 

memperlakukannya sedikit 'kasar', bisa pukulan atau tamparan kecil, hingga Anda mulai 'panas'. 

 

Bagian paha dalam 

Ini merupakan titik kulminasi kedua dari kepuasan, titik terakhir sebelum pasangan menjelajah area genital. 

Pokoknya, area paha bagian dalam ini jangan sampai ketinggalan dari rangsangan. Minta pasangan 

melakukan ciuman-ciuman kecil dan juga elusan menggunakan jemari di daerah ini, sembari tangan yang 

lain menjelajah mulai dengkul, kemudian memasuki vulva dan klitoris. Nah, jika daerah inti sudah tersentuh, 

mau apa lagi? 
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Artikel ke 20 : Sex Kilat Dikamar Mandi 
 

Acara bercinta terasa garing dan monoton? Hmmm, sebaiknya Anda sejenak tinggalkan jalur dan rute yang 

biasa ditempuh untuk menuju puncak asmara. Sesekali mencoba area yang tak biasa sebagai ajang 

merekatkan hubungan asmara nggak ada salahnya kok. 

 

Seperti misalnya jika Anda pernah punya fantasi melakukan hubungan intim yang super hot di kamar mandi 

dan mendapat full service dari pasangan, kenapa nggak coba diwujudkan? Mudah dan cepat dilakukan, 

bahkan di pagi hari saat Anda berdua siap-siap ngantor!  

 

Saat pasangan tengah berkutat dengan busa di kamar mandi, masuklah diam-diam. Peluk si dia dari arah 

belakang saat wajahnya penuh busa sabun. Pastikan Anda tak berpakaian lengkap ya, underwear masih 

diizinkan untuk memulai aksi ini.  

Acara pemanasan boleh dimulai dengan kecupan ringan namun mengundang. Gunakan tangan Anda untuk 

membelai dan lidah untuk mencium bahkan mengisap bagian sensitif tubuh suami. Jangan lupa tanggalkan 

pakaian dalam sambil melakukan pemanasan ini.  

 

Jika kali ini Anda inginkan layanan oral dari suami, beri isyarat dia agar berlutut di depan Anda. Pastikan 

keseimbangan Anda terjaga dengan berdiri di sisi bathtub. Carilah pegangan, misalnya kepala pancuran 

agar saat aksi berlangsung hot Anda tak terjatuh. Pindahkan bobot tubuh ke bagian kaki kanan, angkat kaki 

kiri Anda dan tempatkan di bahu kanan suami. Nah, posisi pasangan yang sudah berlutut akan 

memudahkannya ‘melihat’ property Anda yang menunggunya.  

 

Si dia pasti tak akan menolak melakukan servis oral dengan kelihaian lidahnya menelusuri segenap liku-liku 

property kewanitaan Anda. Arahkan titik-titik sensitive daerah genital Anda dengan memutar pinggul 

perlahan. Bukan tak mungkin orgasme akan tercapai secara intens melalui cunillingus ini. Arahkan tangan 

suami ke arah bokong atau payudara saat gairah asmara memuncak. Rasanya? Tak bisa dilukiskan dengan 

kata-kata…  

 

Simpan jatah si dia buat nanti malam, sepulang kerja. Pasti si dia sudah tak sabar menunggu sesi 

selanjutnya. Dijamin!  
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Artikel ke 21 : 20 Variasi Ciuman 

 

Ciuman memang bukan tindakan yang bisa diatur-atur, keinginan untuk mencium seringkali timbul begitu 

saja karena Anda begitu menyayangi seseorang. Tapi jika ada gaya ciuman tertentu yang dapat 

membuatnya amat nyaman sehingga ia begitu dapat menikmatinya sampai meninggalkan kesan yang 

mendalam, boleh-boleh saja jika Anda praktekkan. Mudah-mudahan Dia semakin sayang pada Anda…  

 

Butterfly Kiss:  

Mencium bagian tubuh si dia dengan mengedip-ngedipkan bulu mata hingga pasangan terasa geli. Ciuman 

ini bisa diberikan di pipi, ujung bibir, dahi atau perut.  

 

Cheek Kiss:  

Biasanya ciuman ini diberikan pada saat kencan pertama sebagai tanda "aku suka padamu". Ciuman pipi ini 

bisa semakin mesra jika Anda tahu caranya, letakkan tangan Anda di pundaknya lalu sebelum mencium 

usap dulu pipinya dengan bibir Anda, lakukan dengan penuh kelembutan.  

 

Eskimo Kiss:  

Ciuman dengan cara saling menggosokkan hidung Anda dengan pasangan. Biar lebih seru dan seperti di 

Eskimo, lakukan di depan kulkas yang terbuka!  

 

Eyelid Kiss:  

Sementara pasangan Anda sedang tidur, ciumlah kelopak matanya yang tertutup dengan sangat perlahan 

dan mesra. Ciuman yang sederhana tetapi bisa berarti sangat mendalam bagi si dia…  

 

Freeze Kiss:  

Ciuman yang dilakukan setelah bibir ditempeli es batu. Dingin tapi menyenangkan! Ada cara lain yang tak 

kalah serunya, Anda dan pasangan berciuman sambil memainkan es batu dengan lidah di dalam mulut.  

 

 

Earlobe Kiss:  

Ciumlah pasangan Anda tepat di telinganya, tapi jangan bersuara! Cukup dengan hembusan nafas saja 

karena suara Anda akan membuatnya terperanjat.  

 

The Whipped Cream Kiss:  

Merupakan jenis ciuman yang menggairahkan dan penuh nafsu. Celupkan jari Anda ke dalam whipped 

cream, lalu jilat jari Anda secara perlahan-lahan. Selanjutnya Anda dan pasangan saling berpelukan dan 

berciuman, ciuman yang manis karena di mulut Anda masih  

tersisa citarasa whipped cream.  

 

Foot Kiss:  
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Ciuman romantis yang penuh ‘isyarat’. Mungkin pasangan Anda akan sedikit geli, jadi buatlah si dia merasa 

lebih rileks dan menikmati setiap ciuman Anda. Caranya, pijat-pijat dulu kakinya sembari dielus lalu mulailah 

aksi ciuman Anda dari bawah ke atas.  

 

Quickie Kiss:  

Ciuman singkat yang dapat Anda berikan di saat Anda benar-benar sibuk. Kecup hidungnya lalu kecup 

bibirnya. Ciuman ini hanya membutuhkan waktu ¼ detik!  

 

Forehead Kiss:  

Disebut ciuman ibu karena ciuman ini bersifat menenangkan bagi siapa saja. Tak ada ciuman di dahi yang 

dapat membangkitkan nafsu.  

 

French Kiss:  
Bisa juga disebut The English Kiss atau Soul Kiss, gaya ciuman yang membutuhkan keahlian Anda dan 

pasangan memainkan lidah.  

 

Fruit Kiss:  
Ciuman yang menggunakan potongan buah (anggur, stroberi, atau potongan apel). Caranya: Letakkan buah 

di antara mulut Anda lalu dekatkan mulut Anda padanya. Gigit buah setengahnya sampai bibir Anda dan 

pasangan saling menempel, lalu silahkan berciuman dengan bergairah.  

 

Hand Kiss:  

Mencium punggung tangan pasangan dengan mesra lalu merambat ke bagian atas.  

 

Lick Kiss:  

Sebelum ciuman berlangsung, mainkan lidah Anda pada bibir pasangan. Jika suasana makin ‘memanas’ 

barulah lidah Anda masuk ke dalam mulutnya. Wow!  

 

Talking Kiss:  

Sesekali saat berciuman tak ada salahnya Anda mengucapkan I love you di dalam mulutnya. 

Hmm…suasana berciuman semakin terasa romantis.  

 

Nip Kiss:  

Ciuman yang erotis dan penuh sensasi. Saat berciuman, sesekali gigitlah bibirnya. Lakukan dengan benar 

dan jangan membuatnya menjerit kesakitan.  

 

Sip Kiss:  

Sebelum mencium si dia, teguk sedikit minuman favorit Anda. Lalu tumpahkan di dalam mulutnya. 

Selanjutnya lumat bibirnya dengan perlahan dan biarkan si dia menikmati ciuman Anda.  
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The Buzzing Kiss:  

Ciumlah belakang telingannya dengan perlahan lalu dengan suara geraman dan dengungan mesra menuju 

ke lehernya. Gigit-gigit lehernya dengan perlahan sampai Anda menemukan mulutnya.  

 

Vacuum Kiss:  

Ciuman yang dilakukan sambil meniup mulut pasangan sampai pipi mengembang. Lalu kempiskan 

sehingga ada angin bertiup bolak-balik dari mulut Anda ke mulut pasangan. Tapi hati-hati masuk angin!  

 

Tongue Sucking:  

Merupakan variasi dari French Kiss, ketika Anda dan pasangan saling memainkan lidah, sesekali hisaplah 

lidahnya. Pasti si dia akan merasa lebih seksi.  
 
 
Artikel ke 22 : 10 Situasi Wanita 'Mood' Bercinta 

 

"Aku lagi ndak mood neh", ucapan yang jelas tak ingin Anda dengar dari pasangan saat mengajaknya 

bercinta. Banyak pria mengeluhkan pasangan mereka yang sering menolak saat diajak berhubungan seks. 

Cobalah untuk mengerti pasangan anda, dan tak ada salahnya mengetahui kapankah pasangan anda 

mengalami masa 'horniest'.  

 

1. Setelah Pertengkaran 
 

Konsep make-up sex bukanlah sebuah mitos. Berdebat sengit dengan kekasih kadang membuat Anda 

sangat marah membuat darah Anda naik, detak jantung berdetak cepat. Dan saat Anda berdua telah 

melepaskan semua beban yang mengganjal dada Anda, tak ada hal yang lebih baik selain meredakan 

amarah dengan merangkulnya, menciuminya penuh gairah dan biarkan emosi Anda yang do the rest. 

Mungkin kelakukan Anda membuatnya tak nyaman bahkan membuatnya menangis, it's ok. Beri dia waktu 

menenangkan diri, hapus air matanya dan bercintalah dengannya.  

 

2. Suasana Bahagia 

 

Seperti halnya kemarahan dan kesedihan, kebahagiaan yang berlebihan juga membuat wanita merasa 

'mood' untuk bercinta. Saat pasangan mendapat pekerjaan baru, dapat promosi di kantornya, lulus dengan 

predikat terbaik, mengetahui bakal mendapat momongan, apapun bentuk kebahagiaan tersebut, wanita 

memiliki gairah dan semangat positif yang berlebihan. So kenapa tak mencoba menggunakan gairah 

tersebut untuk mengajaknya bercinta.  
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3. Stress 

 

Stress. Memang bukan hal biasa untuk bercinta, stress selalu dianggap meningkatkan tekanan emosi 

sampai ke tingkat extrem. Disisi lain stres akan meningkatkan libido wanita. Tak ada salahnya anda 

mencoba memberikan kehangatan untuk meredakan keteganganya yang dialaminya dan memanfaatkan 

naiknya intensitas libidonya. Seks juga meredakan sakit kepala yang dialami pasangan karena stress yang 

dideritanya.  

 

4. Cemburu 

 

Wanita selalu merasa terbakar jika mendengar kekasihnya bermain dengan wanita lain. Satu hal yang 

sering hinggap di benak pasangan anda adalah: dia selalu berpikir jika Anda adalah miliknya, bukan milik 

wanita lain. Jadikan apa yang ada dalam benaknya menjadi sebuah keyakinan jika memang Anda adalah 

miliknya. Jangan membuatnya bingung dan sakit, manfaatkan moment kecemburuan ini dengan melakukan 

hubungan cinta yang dasyat dengannya. 

 

5. Saat ovulasi 
 

Wanita sangat mudah horny saat berovulasi. So, kira-kira dua minggu dari datang bulan terakhirnya adalah 

saat yang tepat mengajaknya bercinta. Tapi bukan hal yang mudah jika pasangan anda termasuk dalam 

kategori datang bulan tak teratur. 

 

6.Pesta 

 

Wanita cenderung mudah horny dalam sebuah situasi romantis. Tak ada salahnya mengajaknya berdansa 

dengan musik-musik lembut, menuangkannya sedikit minuman memabukkan, dan mulai mencumbunya 

dengan penuh kelembutan. Dan biarkan dia mencair dalam pelukan anda. 

 

7. Film sexy-romatis 

 

Tak semua wanita menyukai fil=film panas, namun film-film dengan adegan seks yang dibintangi Brad Pitt 

atau Antonio Banderas bisa membuat mereka bergairah. So tak ada salahnya menyewa film romatis favorit 

mereka dan jangan pernah lewatkan malam-malam romantis dengan pasangan Anda. 

 

8. Long-distance love 
 

Cinta jarak jauh memiliki potensi besar untuk meningkatkan gairah kehidupan seksual Anda. Berpisah 

dengan pasangan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu membuat Anda dan pasangan saling 

merindukan satu sama lain. Jarak hanya menghubungkan Anda via komunikasi telepon, so saat Anda dan 

pasangan bertemu luapan dan gairah cinta yang selama ini Anda pendam akan meledak dan bukan tak 
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mungkin Anda akan mengalami percintaan yang benar-benar luar biasa. 

 

9. Lama menyendiri 

 

Semakin lama wanita tak melakukan seks, semakin menumpuk gairah seksualnya. So jika anda menjalin 

hubungan dengan wanita yang telah lama hidup sendiri bisa dipastikan andalah yang akan menjadi oase 

dari kehausan seks nya selama ini. 

 

10. Kreatif 

 

Jika pasangan Anda adalah pribadi yang kreatif, misalnya senang berkreasi di dapur, coba gunakan 

kesempatan ini untuk merayunya dan melakukan seks yang berbeda dari seks rutin anda. So lain waktu, 

saat dia sedang menyiapkan makan malam, menyelinaplah ke dapur dan cobalah sedikit 'pre-dinner sex'.  

 

Artikel ke 23 : Sensasi Variasi Penetrasi 

Saat berhubungan intim,tanpa disadari gerakan menarik dan mendorong seolah-olah telah menjadi satu-

satunya bentuk yang baku bagi pasangan yang sedang bercinta,terutama bagi pasangan laki-laki.  

Padahal, hal yang demikian tidak akan cukup untuk mengetahui titik kenikmatan pasangan wanita saat 

berhubungan intim, sehingga bisa jadi dengan teknik baku semacam ini orgasme yang diharapkan mudah 

terwujud menjadi tak mudah dicapai dan dibutuhkan waktu yang lebih lama. Karena itu,beragam variasi 

perlu dicoba oleh setiap pasangan.  

 

Kunci utama untuk menemukan variasi yang tepat adalah bagaimana hal tersebut memberi peluang klitoris 

pada pasangan wanita menerima rangsangan dengan tepat dari pasangan prianya. Hal yang perlu diingat 

adalah bahwa klitoris berbeda dengan vagina. Karena hal ini,banyak sekali perbedaan tingkat orgasme 

wanita satu dengan yang lainnya termasuk tentang teknik perangsangannya.  

 

Hal yang biasa terjadi, pria akan langsung memasukkan penisnya secara keseluruhan pada saat melakukan 

penetrasi. Jika seperti ini yang terjadi, berarti pasangan wanita hanya akan mendapatkan bentuk 

rangsangan atas sebagian kecil dari seluruh dinding vagina miliknya.  

 

Untuk itu sangat diperlukan teknik penetrasi yang baik untuk bisa merangsang seluruh dinding vagina 

pasangan wanita yang menjadi sangat dahsyat sehingga orgasme bersama yang ingin dicapai bisa dengan 

akan mudah didapatkan.  

 

Dalam teknik penetrasi, kedalaman dan arah tarikan (tarikan dan dorongan searah) merupakan salah satu 

faktor utama, ditambah kecepatan dalam pemasukan penis yang berbeda-beda.  
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Tentu saja faktor ini sangat mempengaruhi tingkat kenikmatan saat penetrasi, namun akan lebih dahsyat 

bila seorang pria mencoba satu dorongan penetrasi sambil mengarahkan gerakan ke kiri dan ke kanan saat 

mulai memasuki liang vagina dari pasangan wanitanya.  

 

Mungkin akan lebih baik jika hal ini dilakukan dalam kecepatan yang lambat sekali dan sesekali dengan 

hentakan yang cepat pada saat penetrasi berada di kedalaman yang dangkal. Sesekali pasangan pria bisa 

menaikkan penisnya tanpa harus keluar dari liang vagina pasangan wanitanya, kemudian benamkan 

sedalam-dalamnya dengan gerakan lincah.  

 

Hal ini jangan dilakukan secara tergesa-gesa, ini hanya akan membuat pasangan wanita Anda menjadi sakit 

dan nyeri. Pasangan wanita bisa membantunya dengan gerakan pinggul ke kiri dan ke kanan 

juga,berlawanan arah dengan goyangan pasangan prianya.  

 

Cobalah untuk penetrasi dengan kedalaman yang sedalam-dalamnya, namun jangan lupa untuk tetap 

bermain dengan penentrasi lembut dan lunak secara bergantian. Karena sensasi gerakan ke kiri dan ke 

kanan sangat dahsyat,karena itu pastikan juga sesekali pasangan wanita membantu mendorong penis 

pasangan prianya secara perlahan dan harus merasakan setiap gesekan di dinding vaginanya.  

 

Bila pasangan wanita bisa menikmatinya dengan baik,ia akan merasakannya mungkin seperti sedang 

melayang dan bisa jadi antara rasa pusing yang tak jelas dimana pusatnya. Dan hal ini tentu saja akan 

dialami oleh pasangan prianya.  

 

Intinya,gerakan searah memang penting, namun perlu ada gerakan variasi lain yang mengikutinya pula 

seperti gerakan ke kiri dan ke kanan layaknya putaran bor yang siap melubangi kedalaman tanah yang 

keras.  

 

Gerakan ke kiri dan ke kanan yang terus mendorong dan menariknya kembali, layaknya gerakan berputar 

yang ternyata banyak wanita yang menyukainya. Namun,yang pasti didalam melakukan gerakan ini,gerakan 

pinggang dari masing-masing pasangan merupakan kunci utamanya.  

regards, 

admin@rahasiapenis.com
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