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Como rapar uma ratinha

Se lembre de que isto é o que funciona bem para mim e que a senhora
pode precisar fazer ajustes que se adequam a si.

Primeiras coisas primeiro. Se nunca foi
rapada antes então está a caminho de um deleite.
Eu adoro ter outra pessoa rapando a minha
ratinha. Eu acho o próprio barbear muito erótico e
eu realmente adoro o resultado final.

Se o cabelo de sua ratinha for realmente
grosso e longo, então o melhor para começar será
com uma tesoura ou uma máquina de barbear
eléctrica mas em bom estado. Elimine tanto cabelo
quanto possível. Isto tornará o trabalho muito mais
fácil quando estiver na hora de aplicar a lâmina na
ratinha.

Há um certo número de diferentes métodos
que a senhora pode usar neste momento. Uma das
coisas mais fáceis a fazer é tomar um duche antes,
com isto amolecerá os pelos púbicos e os fará
muito mais fácil rapar. Se um duche não é, então,
conveniente, eu recomendaria que a senhora
utilize uma toalha grossa agradável e a molhe com
água tão quente quanto a senhora possa suportar
e aplique isso na vagina por alguns momentos. Isto
dá à senhora umas sensações incríveis enquanto o
calor do pano é absorvido pela sua pele.

Eu esqueci de mencionar que vai ser mais
fácil se a senhora se deitar na cama ou o chão de
forma que a senhora e seu parceiro estejam
confortáveis. Se recoste e relaxe, enquanto abre,
bem separadas, suas pernas até ao seu limite.
Proporcionando uma melhor vista e acesso ao seu

parceiro.
Uma vez que a ratinha foi humedecida com

a toalha, a senhora está pronta para aplicar o
creme de barbear. Por favor leia os rótulos ao
escolher o creme ou gel. Se a senhora tem uma
pele sensível escolha um creme de barbear ou gel
que são feitos para pele sensível. A senhora não
quer acabar tendo uma reacção ao creme de
barbear. Não seria muito divertido.

Agora aos parceiros, podem aplicar o creme
de barbear, tendo a certeza que é distribuído pela
área inteira que a senhora deseja rapar. Podem se
divertir muito com isto e pode a espicaçar um
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pouco também. Tenha cuidado ao aplicar o creme de barbear no lado de
dentro dos lábios internos da ratinha. Eu acho que tende a picar um pouco.

Por favor, por favor, por favor, use uma lâmina nova para este pequeno
desempenho.

Provavelmente é uma boa ideia, se
estiverem fazendo isto pela primeira vez, ter um
par de lâminas extras disponível no caso de a
senhora precisar deles. Não há nada pior que
tentando rapar uma ratinha com uma lâmina semi-
gasta. É igual a quando um homem tenta fazer a
barba depois que sua mulher usou a mesma
lâmina nas pernas dela!

A senhora precisa relaxar e se deitar tão
quieta quanto possível enquanto o seu parceiro a
rapa. Nós não quereríamos que um movimento
súbito resultasse num corte acidental. Agora o
parceiro pode começar a rapar a senhora como se
estivesse a fazer a sua barba. Pode começar por
fazer deslizar a lâmina no sentido do crescimento
dos pelos, cortando o máximo possível da área
púbica. Convém ter um recipiente com água
morna para enxaguar a lâmina depois de cada
golpe.

Uma vez que a maior parte da superfície
esteja rapada, comece a rapar com cuidado a
linha do bikini, sendo mais persistente de modo a
deixar a pele suave na parte do fundo da ratinha
dela, e atenção a alguns pelos que estão no

interior dos lábios exteriores. Isto depende
da vagina da senhora. Se lembre de que toda
mulher vai ser um pouco diferente.

Assim que concluir leve um pano morno até
à vagina e enxagúe a área inteira. Isto permitirá
ver qualquer área que poderia escapar à lâmina as
partes em que a pele não ficou macia. Pode
retocar estas áreas neste momento.

A senhora quererá lavar pelo menos uma vez por dia a área rapada com
água e sabão, é o melhor método para reduzir o suor e a formação de
oleosidade. Poderá surgir alguma irritação na área rapada, especialmente se
esta é na primeira vez que a senhora rapou lá. Estes desaparecerão durante os
próximos dias. Como seu corpo se ajusta ao barbear regular, eles se tornarão
cada vez menos frequentes.

Uma massagem, no fim, com um bom creme hidratante ajuda a prevenir
essas irritações. Torna a pele macia e lisa, que é o objectivo pretendido... e
uma aplicação diária também ajudará manter a pele lisa e macia, permitindo
um rapar mais fácil para a próxima vez. Não é confortável quando a senhora
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tem irritações na pele e pretende voltar a rapar, porque estará sujeita a cortes
acidentais.

Inicialmente eu recomendaria que a senhora rape a ratinha cada três a
quatro dias de forma que não haja nenhum crescimento de cabelo. Ao alcançar
um certo comprimento começará a coçar, eu uso isso como limite indicador que
está na hora de voltar a rapar. Se sua pele não está adaptando bem à
frequência do barbear, considere barbear menos.

Eu adoro ter minha ratinha rapada pelo meu parceiro. Acho altamente
erótico durante a operação. Eu também adoro o tacto que se sente com a
ratinha nua. Foi realmente ruim depois de a ter rapado a primeira vez, era
realmente difícil manter a distância dos meus dedos dela. Dei por mim
esfregando meus dedos em cima da área rapada por dentro da minha roupa.
Eu também achei que quando chega na hora de fazer amor, que uma ratinha
rapada é uma vantagem. Aumenta a sensação durante o relacionamento
porque a senhora pode sentir o seu parceiro roçando no seu sexo. Eu nunca
mais vou deixar minha ratinha ficar peludinha.

Eu espero que esta informação ajude a rapar a sua ratinha e a oferecer
uma experiência erótica e divertida.
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Como Rapar o Pénis

Por Niceguy em http://www.very-koi.net/tutor/shavem/index.htm
Certo, eu admito. Eu rapo meu pénis. Eu rapo as minhas bolas e meu

pénis. Pronto, já o disse.
Agora alguns de vocês podem perguntar por que um sujeito quereria

rapar o pénis dele. Há várias razões.
Por exemplo, previne a interrupção que elas fazem para tirar “aquele”

pelo dos dentes dela. Está mais fresco pelo verão. Mas a razão realmente
importante, a razão que deveria fazer considerar o levar uma lâmina às partes
privadas:

Faz seu pénis parecer maior!
Certo, Sr. Actor com 23 cm de pila, alguns de nós somos comuns e

precisa de toda a vantagem que possamos adquirir. Rapando a sua virilidade
dá lugar a uma imagem, mais estética e com pelo menos 4 cm extra ou 5.

Pense nisto: até 4 centímetros de pénis extra e de borla. E mesmo que o
tamanho extra do pénis não for importante para você, pode sempre
impressionar a parceira com tal beleza.

Não exagere na expectativa, preste atenção a você. Não estamos só
rapando os pentelhos. Isto tudo serve ao propósito de agradar a parceira
deixando ela apreciar uma obra completa.

Primeiro você vai precisar de um gel de barbeação. Eu não aborrecerei
recomendando marcas. Eu tentei vários e não sei como os distinguir. Compre
um para pele sensível ou, se você está seguro da sua sexualidade, talvez até
mesmo um para uso feminino. Ouvi dizer que alguns, à base de aveia,
previnem pequenos inchaços dos cortes.

Segundo, uma novíssima lâmina de marca reconhecida. Esta será a sua
melhor amiga, e estamos falando sobre o nosso “eu” – não seja barato. E se
você estivesse considerando uma navalha
simples... É POR CONTA PRÓPRIA!

Comece ensaboando para cima e
deixe o gel de barbeação fixar um tempo para
amolecer o cabelo. Ensaboe a base e ao
redor completamente.

Comece no topo de seu pénis. Eu
mantenho o meu para baixo do modo que eu
posso ver o que eu estou fazendo. Coloco a
navalha longe da cabeça no sentido da ponta
para a base, enxaguando a lâmina depois de
cada golpe. Isto permite julgar a distância
para além da base que você quer rapar.
Pessoalmente eu rapo dois centímetros para
além da base do meu pénis. Então eu
continuo o mesmo golpe em redor até chegar
às minhas bolas. Rapando nesta direcção
(para seu corpo) também tenderá a estar
contra o crescimento de cabelo púbico que
lhe dará a barbeação mais lisa, mais íntima.
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Enquanto você continua este processo
em toda à volta, provavelmente será pegado
de surpresa como os pelos crescem tanto
para lá do seu pénis. Cabelo esse que está
obscurecendo seu "pacote”.

Agora você quererá voltar para os
lados e ir um pouco mais além. Para dar a
ilusão de tamanho máximo você quererá
rapar quase directamente pela linha limite do
escroto. Esta área é um pouco mais difícil de
alcançar. Simplesmente leve a lâmina até ao
limite onde o escroto começa no pénis.
Acabe fazendo seus testículos depois.
Suavemente puxe a navalha da cabeça para
a base até à pele suave do escroto.

Até aqui foi o mais fácil. Os pelos a
partir daqui são geralmente mais finos e
relativamente insignificantes que igualam
depois de alguns dias crescimento dos
restantes rapados. Mas sua bolsa é um
campo de mina virtual, de inchaços e rugas.
Eu penso que podemos optar pela segurança
nesta área. E basta fazer a frente e lados.
Ninguém olha de qualquer maneira para a
parte de trás deles.

Agora eu aposto que você quer saber
se dá comichão. Dá sim. Realmente no
princípio você deverá rapar pelo menos
diariamente, um ou dois dias, até que sua
pele se acostume à mudança. Eu nunca tive que usar qualquer produto depois
da operação, mas eu posso imaginar que um creme bom poderia aliviar
qualquer desconforto inicial que você possa sentir.

Pessoalmente eu uso um desses cremes reles para o corpo quando
tomo banho. Eles são bons para remover células de pele mortas que são de
facto a causa de qualquer comichão até ao crescimento do cabelo novo. Mas
confia em mim depois de uma semana se sentirá natural, e você pode
concentrar em como será deitar creme na face dela em vez de pensar em
aplicar o creme em si mesmo. Aí está.

Um processo simples com resultados dramáticos. E depois que você
adquirir a experiência disto, convide ela a juntar-se. É difícil de contar o que
poderia ser rapado com dois se envolvendo.
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MANUAL DO SEXO ORAL

O cunnilingus

Este guia só faz sentido para quem realmente gosta de chupar uma
Xoxota.

Se você é do tipo que chupa apenas para cumprir o script, esqueça! Não
existe nada mais sem graça do que uma chupada burocrática.

Se, ao contrário, você sente prazer verdadeiro em dar prazer com a boca,
este guia irá lhe ajudar a melhorar ainda mais seu desempenho.

Antes de tudo, convém conhecer a
fruta em detalhes. Para isso, dê uma
conferida na Anatomia de uma Xoxota.

] http://www.fillezinhos.hpg.ig.com.br/
AnatoXota.htm

Mas tenha sempre em mente que o
sexo oral não se restringe à região genital.
O corpo da mulher é todo sensível e
merece ser beijado, lambido e chupado
por inteiro.

Claro que algumas partes são mais
sensíveis que outras e isso varia de
mulher para mulher. Portanto, para não
correr o risco de desagradar, comece
lambendo o pé da cama. Aí não tem como
errar.

Falando sério, vá devagar, lambendo
pelas beiradas. Em se tratando de assunto
tão delicado (sob todos os sentidos) nunca
vá direto ao ponto. O grelo é por demais
sensível e até mesmo o contato da língua
pode ser incómodo se sua parceira não
estiver suficientemente excitada.
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Os seios e os mamilos são óptimos pontos de
partida. Trate-os com carinho, chupe devagar, passe
a língua nos mamilos e sinta-os endurecer. Morda
bem de leve (a não ser que ela peça o contrário).

CUIDADO!
Cuidado com a barba por fazer. Embora algumas

mulheres gostem, a maioria vai se sentir incomodada.
Barba roçando em lugares sensíveis funciona como uma
lixa.

Dedique atenção especial à nuca e às costas.
Deixe a língua deslizar lentamente de cima para
baixo, até a base da coluna.

Beije a bunda, as coxas, as virilhas... Brinque
com a língua em torno do ânus, lamba
carinhosamente o períneo (aquele pedacinho que
fica entre a xota e o cuzinho). Você pode e deve se
concentrar durante alguns minutos nessa região
extremamente rica em terminais nervosos e, por isso mesmo, super sensível.

EXPERIMENTE!
Tomar vinho ou champanhe
Derrame lentamente sobre a buceta e vá lambendo, sorvendo cada gota.
Não use destilado (uísque, vodka etc.) porque arde.
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Bem, finalmente chegou o momento de encarar a coisa de frente.
Ela, a essa altura, deve estar louca para sentir

sua boca envolvendo-a por inteiro. Provoque um
pouco mais. Toque a xoxota dela com os dedos,
introduza um ou dois na vagina, mexa lá dentro, sinta
o calor, a humidade. Tire os dedos, lambuzados do
caldinho dela e chupe, sinta o sabor... Ela vai adorar
ver você fazendo isso.

A xoxota possui uma "arquitectura" complexa,
rica em detalhes. Explore todas as dobrinhas.
Deslize a língua pelos pequenos lábios, de cima para
baixo, de baixo para cima, de um lado, do outro... Se
ligue na textura e no sabor.

Separe os lábios da xota com os dedos e enfie a
língua na vagina o mais fundo que você puder. Faça
movimentos de entra-e-sai com a língua, imitando
uma boa trepada.

EXPERIMENTE!
Com Gelo
Coloque uma pedrinha de gelo na boca e, ao mesmo tempo, chupe a xoxota
dela.
A mescla do calor da sua boca com o frio do gelo provoca sensações incríveis.
CUIDADO!
Algumas mulheres são tão sensíveis que não aguentam o contato direto com a
ponta do grelo. Nesses casos, concentre-se nas laterais dele ou use a pele que
recobre o clítoris como protecção.
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Envolva a xoxota toda com a boca e chupe
gulosamente, como quem chupa uma fruta madura,
sorvendo cada gota do melzinho dela, sem deixar de
trabalhar com a língua.

O grelo é a meta. Somente quem sabe tratá-lo
adequadamente é capaz de dar uma chupada
inesquecível.

Mais do que nunca, você precisa estar
sintonizado com sua parceira, atento às suas
reações mais subtis. Esse é o melhor de todos os
guias para fazer a coisa certa.

Experimente enfiar um ou dois dedos na vagina
enquanto lambe o grelo dela. Mexa lá dentro
devagar, faça movimentos lentos de entra-e-sai com
os dedos, tente encontrar o Ponto G (uma
protuberância na parte anterior da vagina, a uns 5 cm
da entrada). Se você fizer isso direito, ela vai ficar
doida. Se ela lhe pedir para tirar os dedos, tire.
Algumas mulheres perdem a concentração quando
você faz isso.

Do mesmo modo, você pode experimentar enfiar
um dedo no ânus dela enquanto chupa. Mas vá com
calma porque nem todas gostam desse tipo de
carinho. Fique ligado nas reações dela.

Coloque o grelo na boca e chupe suavemente enquanto brinca com a
língua na ponta dele.

Alterne as chupadas com lambidas ao longo da fenda da xoxota, nas
virilhas, nos grandes lábios... Volte a se concentrar no grelo, vibrando a língua
bem rápido.

A alternância é importante pois a manipulação constante do clítoris pode
provocar um resultado oposto ao desejado: ele tende a ficar dormente e aí todo
o caminho que você construiu rumo ao prazer supremo da sua parceira vai por
água abaixo. Mas têm um detalhe: se você perceber que ela está prestes a
gozar, não pare nem mude a forma como está fazendo. Mantenha o ritmo e a
pressão até o fim.

EXPERIMENTE!
Com Sorvete
Faça da buceta uma taça. Escolha um sorvete bem cremoso e deixe
descongelar um pouco, até o ponto em que começa a amolecer. Sabores
diversos, para todos os gostos.
Com Geleia ou Chantily
Vale tudo e quanto mais melado melhor. Cuidado para não dar formiga depois.
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Fellatio

Vocês estão na maior loucura, loucos de excitação um pelo outro.
Ele nem precisa pedir.
Você sabe que ele quer sentir a maciez da sua boca, o carinho que só sua

língua húmida e ágil pode proporcionar.

1. Um bom começo é colher com ponta da língua
aquele caldinho que começa a escorrer do orifício
da uretra.

Exactamente assim, colha a primeira gota e
saboreie o gosto do seu homem.

2. Em seguida percorra com a língua toda a
extensão do pau dele, de cima para baixo, de baixo
para cima.

Não se acanhe: mostre a língua, deixe o rastro
da sua saliva na pele tesa

3. A língua, além de indispensável, é bela.
Ponha a sua para fora com naturalidade e deixe

que ele esfregue a glande.

4. Uma das regiões mais sensíveis do pénis é o
"freio", aquela prega que prende o prepúcio à parte
posterior da glande. Não poupe carinhos ali. Lamba,
vibre a ponta da língua, e receba em troca os
gemidos de prazer dele.

Beije, beije muito. Mas faça isso de um jeito
bem sensual, sacana, abusado.

5. Nada de lábios contraídos.
Deixe-os soltinhos, molinhos, dobrados para

fora. Você vai ficar linda assim.
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6. Beije a cabeça do pau...

...e beije a região do freio fazendo uma leve
sucção e, ao mesmo tempo, movimentando a língua.

7. Agora, só de maldade, pare e fique apenas
lambendo de leve a pontinha do pau.

Faça isso olhando seu homem nos olhos.
Deixe que ele veja em seu olhar, o quanto você

está gostando de chupá-lo.
A essa altura, ele já deve estar louco e você

também não aguenta mais a vontade de abocanhar
aquela tora dura e imensa que lateja em suas mãos.

Então, sirva-se!

8. Observe as bochechas da moça.
Ao sugar o pénis dessa forma, a boca

transforma-se numa espécie de tubo morno, macio e
húmido.

Chupe com vontade.
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9. Faça o pau sair quase todo da sua boca...

... e torne a abocanhá-lo até onde você
suportar.

Fique assim, chupando e fazendo o pénis
entrar e sair da sua boca, imitando os movimentos
de uma boa queca.

10. Quer ver o seu macho subir pelas paredes?
Chupe a cabeça do pau e, ao mesmo tempo,

bata-lhe uma punheta.
Poucos homens resistem...

11. Continue mamando na cabecinha e, desta vez,
fazendo movimentos circulares com a mão em
torno do pénis, que deve estar bem meladinho de
saliva.

Agora já sabe como satisfazer esse desejo louco do seu parceiro.
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Surpreenda seu homem
Faça coisas que a maioria não faz e torne-se uma chupadora inesquecível.
Por exemplo:

1 – Coloque o pau dele na parte
interna da bochecha e faça-o deslizar
suavemente para dentro e para fora.

A mucosa dessa região da boca é
extremamente macia e a sensação é
muito, muito gostosa...

2 – A saliva, acredite, não é uma
mera coadjuvante.

Se você estiver a curtir, a
chupadela vai-te deixar, literalmente,
com a boca cheia d'água.

3 – Brinque com a saliva... deixe-a escorrer
sobre o pau do seu homem e depois utilize a
lubrificação extra para punhetá-lo. 4 – Provoque-o!

Tire o pénis da boca lentamente
formando um fiapo de saliva entre a boca
e o pau. Vocês estão por um fio. Não é
uma delícia?
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Técnicas avançadas

coisinhas que você deve fazer com extremo cuidado

1 – Acaricie o pau dele com os
dentes.

Mas faça isso delicadamente,
arranhando ao de leve.

2 – As bolas são, com certeza, a região
mais delicada do corpo masculino.

Qualquer pancada, ou mesmo uma pressão
mais forte, provoca uma dor insuportável.

Portanto, pegue ao de leve!

3 – Coloque-os na boca mas
não chupe com força.

Apenas envolva-os com os
lábios e use a língua.

4 – Nada de dentes nesse
momento.

Só os lábios e a língua são os
instrumentos que realmente
propiciam prazer.

5 – Uma "garganta profunda" é
garantia de sucesso mas vá com
calma.

Poucas mulheres conseguem
engolir um pau de bom tamanho

(com mais de 18 cm, por exemplo) 6 – Tente engoli-lo aos poucos.
Vá forçando devagar até conhecer ser

próprio limite.
Ir além pode provocar ânsias de vómito, o

que é desagradável.
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Engolir ou Não

Engolir ou não? A resposta a esta questão está na preferência de ambos
os parceiros. Algumas mulheres adoram engolir e outras não. Alguns homens
igualmente adoram ver que a sua parceira engole, enquanto que outros
preferem vir-se para o peito ou para outras partes do corpo – normalmente da
sua parceira.

O sabor é um assunto inerente à questão do engolir, muitas mulheres
simplesmente gostam do sabor da meita dos seus parceiros. Há estudos que
indicam que o sabor do sémen pode ser influenciado pela dieta do homem.
Ambos os parceiros podem experimentar eliminando vários tipos de comida da
dieta dele para verificarem se há alterações ao sabor. Existem alimentos que já
foram verificados estatisticamente os efeitos sobre o sabor do sémen,
tornando-o mais doce: Papaia; Sumo de Ananás; Bananas.

A carne vermelha torna o sabor mais ácido.
O café e o álcool causam um gosto amargo ao sémen.

O engolir – a maior parte dos parceiros costuma ejacular na boca da
parceira para que ela engula. Convém ter cuidado com essa manobra de
maneira a evitar que a parceira não se engasgue. Nada corta mais o momento
do que ouvir a sua parceira a emitir sons como se estivesse a vomitar gosma.
Acreditem, isto acontece e acaba com o momento.

Um ponto importante. Uma vez que o seu parceiro ejacular, engolindo ou
não, não largue o pau dele e pense que a missão está cumprida. Continue a
chupar suavemente a cabecinha, porque esta está muito sensível e provoca
uma sensação de bem-estar. Você o pode observar a gemer e contorcer de
prazer...
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Épico

Depois disso tudo, o gozo é inevitável.
Você gosta de engolir?
Então, relaxe e receba o prémio pelo seu

desempenho na arte de enlouquecer seu
homem com a boca, os lábios e a língua.

Se você não gosta de engolir, não precisa.
Existem outras formas de curtir o gozo

dele.
Só não cometa o pecado de sair correndo

para cuspir.
Como você se sentiria se o seu homem,

depois de chupar sua xoxota, fosse correndo
ao banheiro lavar a boca e escovar os
dentes?

Ao pressentir que seu parceiro está
prestes a gozar, continue as carícias mas
mantenha a boca aberta para que o esperma
escorra.

Espalhe o esperma por todo o pau e
punhete bem devagar, até a última gota.

Outra alternativa é tirar de dentro da
boca, sem parar contudo de beijar e lamber
a borda da glande e o corpo do pénis, e
deixar que ele goze sobre seu seus seios.
Aproveite esse rico creme para uma
massagem. Dizem que é óptimo para a pele.

E depois?
Bem, relaxe, beije, namore e deixe que o seu homem, a essa altura feliz e

satisfeito, retribua o prazer.

Se isto não chega para aquecer o clima
Então continue com o Guia de posições
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União da Abelha

A mulher senta-se sobre o pénis do seu parceiro, que também está
sentado com as pernas esticadas para a frente; desta forma a mulher pode
mover-se verticalmente, apoiando-se sobre as mãos e pernas. O homem
acompanha o movimento apoiando-a pelo rabo e coxas.

Dica: O homem pode encostar-se numa parede para obter um melhor
apoio. Em vez de sentada, a mulher pode colocar-se de joelhos de modo a
inclinar-se para a frente mais facilmente, alterando o ângulo de inclinação da
vagina.

Vantagens

• A mulher controla melhor a profundidade da penetração, em relação a
outras posições de penetração por trás.

• As paredes dianteiras da vagina e o “ponto G” recebem uma boa
estimulação.

• Numa posição passiva, o homem pode acariciar os seios e o clítoris da sua
parceira.

Inconvenientes

• Na ausência de apoio, o homem tende a cansar-se mais depressa.
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União da Águia

Juntos de lado, o par entrelaça braços e pernas, a mulher rodeia o
parceiro pela cintura com as coxas. O homem flecte ligeiramente as pernas
para facilitar a penetração.

Vantagens

• Esta posição, muito íntima, oferece um contacto máximo entre os amantes.

• Boa profundidade de penetração se o homem pressionar suficientemente
as coxas dele contra a sua parceira.

Inconvenientes

• Amplitude dos movimentos limitados.
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Posição do Alinhamento Perfeito

A mulher coloca-se sobre o homem, com as pernas separadas para
facilitar a penetração. Uma vez introduzido o pénis, ela junta as pernas para
que ambos os corpos sobrepostos fiquem alinhados. Então a mulher pode
começar a estimular aos dois movendo o seu corpo, lateral e horizontalmente
contra o seu parceiro.

Vantagens

• Esta posição, super íntima, oferece um contacto máximo entre os dois
amantes.

• Com os músculos da vagina contraídos favorece uma sensação mais
intensa.

• Recomendado no sexo tântrico.

Inconvenientes

• Limitação na profundidade da penetração e na amplitude dos movimentos.
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União dos Amantes

Os amantes estão de pé, frente a frente. O homem encosta o pénis à
vulva da sua parceira. Depois de alguns minutos de fricção, a vulva abrir-se-á
naturalmente para permitir uma penetração superficial. Se a mulher for mais
baixa que o homem poderá recorrer a uns sapatos de salto alto ou elevar-se
com a ajuda de algum objecto (Lista telefónica).

Vantagens

• Posição muito prática que se pode recorrer em qualquer momento.

• Boa estimulação do clítoris e da glande.

Inconvenientes

• Penetração superficial.

• Posição complicada para parceiros de estaturas muito diferentes.
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Posição à Amazona

O homem está sentado numa cadeira. A mulher senta-se, como uma
amazona (de lado), sobre uma das coxas do seu companheiro e guia o pénis
até a abertura da vagina. Uma vez introduzido o pénis, ela contrai os músculos
vaginais para manter a penetração, e evitar assim as saídas intempestivas.

Vantagens

• O homem pode acariciar os seios e o clítoris da sua parceira para a levar a
atingir mais facilmente o orgasmo.

• Esta posição é recomendada a todos aqueles que sofram de ejaculação
precoce.

Inconvenientes

• A amplitude de movimentos fica limitada e a penetração obtida é pouco
profunda.
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O Par de Tenazes

O homem fica deitado de barriga para cima, a sua parceira monta-se
sobre ele. De joelhos rodeia as coxas do parceiro com as pernas e mantém o
tronco completamente na vertical. Ela controla perfeitamente a profundidade e
o ritmo da penetração e pode por em prática as suas fantasias de dominação.

Vantagens

• A mulher mantém um controlo total na relação, permitindo ser mais
confiante e saber encontrar os momentos ideais para maximizar o seu prazer.

• O homem tem as mãos livres para dar à sua parceira mais prazer,
acariciando os seios, nádegas e o clítoris.

• Com esta posição consegue-se uma boa estimulação do “ponto G”.

Inconvenientes

• O ângulo da penetração pode-se tornar incómodo para o homem, e mesmo
doloroso se o pénis se dobrar.
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União do Antílope

De joelhos no chão, a mulher coloca-se na vertical apoiando-se na
cama. O homem, também de joelhos, penetra-a por trás.

Dica: A mulher pode manter as pernas abertas, lado a lado com as do
seu parceiro, oferecendo uma abertura superior da vagina. Também pode
contrair os músculos, comprimindo a vagina e colher melhor o pénis.

Vantagens

• Estimulação das paredes frontais da vagina e do “ponto G”.

• Ao mesmo tempo, o homem pode estimular o clítoris e os seios da sua
parceira.

• Esta posição permite à mulher fantasiar com outros amantes imaginários.

Inconvenientes

• O roçar dos joelhos no chão pode provocar escoriações.
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Posição da Árvore de Fruta

É uma variante da posição da Indra (pág. 48). Produz as mesmas
sensações, ao mesmo tempo que diminui a pressão do homem sobre a sua
parceira. A mulher coloca uma perna sobre o tronco do homem, e estende a
outra perna ladeando o parceiro.

Vantagens

• Penetração profunda.

• A compressão entre o ventre e a vagina provoca uma estimulação muito
forte.

Inconvenientes

• Pode ser doloroso se o pénis tocar no fundo da vagina.
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Posição da Balança

O homem senta-se no bordo da cama ou de uma cadeira. A parceira
deverá sentar-se, de costas para ele, sobre as coxas dele. Uma vez introduzido
o pénis, a mulher pode inclinar-se para a frente de modo a obter um ponto de
equilíbrio e assim balançar-se sobre o pénis. Para uma melhor estabilidade, a
mulher deverá apoiar-se sobre os joelhos do parceiro, enquanto este a segura
pelo peito.

Vantagens

• Esta posição permite uma penetração bastante profunda e espaço para
movimentos verticais.

• O homem pode acaricia facilmente os seios e o clítoris da sua parceira,
ajudando a alcançar o orgasmo mais facilmente.

Inconvenientes

• Requer algum equilíbrio, difícil de controlar.
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Posição de equilíbrio

A mulher, de costas para o seu parceiro, senta-se sobre ele, apoiando-
se nos pés; ou ajoelhando-se rodeando ambas as pernas do homem, o que
oferece uma maior estimulação e liberdade de movimentos.

Vantagens

• Com esta Posição, o homem goza de um ângulo de vista única sobre a
penetração, das nádegas e do sexo da parceira.

• Proporciona uma maior liberdade de movimentos (sobre tudo, se a mulher
estiver de joelhos). O homem alcança o auge do seu prazer sexual, chegando
rapidamente ao orgasmo.

• Esta posição permite à mulher de fantasiar com amantes imaginários.

Inconvenientes

• O ângulo de penetração pode ser incómodo para alguns homens.
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Posição de Bambu

Partindo da Posição do Missionário (pág. 52), a mulher desliza uma das
pernas sobre o ombro do se parceiro, que coloca o joelho do lado
correspondente um pouco mais para a frente. Mantém-se esta posição por
alguns instantes. De seguida a mulher retorna à posição inicial e repete o
mesmo com a outra perna. Estes movimentos devem-se repetir várias vezes
durante o acto.

Vantagens

• Posição divertida, original e um pouco acrobática. Para casais audazes.

Inconvenientes

• Estimulação limitada.

• À mulher é exigido alguma flexibilidade.
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União da Serpente

A mulher deita-se de barriga para cima, ligeiramente de lado, e coloca as
pernas sobre as coxas do seu parceiro. O homem move-se suavemente,
penetrando-a lentamente. Ela deverá apertar as coxas para manter o pénis
dentro de si e para obter sensações mais fortes.

Vantagens

• Posição original para fazer amor com calma e sem precipitações.

• Recomendado no Sexo Tântrico.

Inconvenientes

• A profundidade da penetração e os movimentos ficam limitados.

• O pénis tende a escapar se não estiver devidamente apertado.
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Posição do Arado

Deitada de costas, e com o rabo na borda da cama, a mulher abraça o
seu parceiro com as pernas. O homem ajoelha-se sobre a cama e o chão, para
poder penetrá-la mantendo o pénis bem horizontal, ao nível da vagina.

Dica: O homem pode ficar de pé, desde que a mulher esteja deitada
sobre algo mais elevado como uma mesa.

Vantagens

• O alinhamento horizontal do pénis e da vagina proporciona sensações
distintas em relação às posições onde a penetração se realiza de forma
desnivelada ou angular.

• Penetração profunda que proporciona uma estimulação adequada às
paredes vaginais.

• Muito excitante, sobretudo se for praticado de pé.

Inconvenientes

• O êxito desta técnica depende da altura do suporte utilizado (cama, mesa,
balcão).
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União do Gato

A partir da posição do Missionário (pág. 52) ou da posição Cavaleira
(págs. 15), o casal rebola para um dos lados com cuidado, para evitar que o
pénis saia.

Vantagens

• Posição íntima e doce, onde ambos podem observar o parceiro e beijar
sem que nenhum deles se sinta dominado.

Inconvenientes

• A profundidade da penetração e a liberdade de movimentos é limitada.

• Possíveis saídas involuntárias do pénis quando ambos rebolam para o
lado.
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Posição Cavaleira

O homem deita-se de barriga para cima enquanto que a sua parceira se
ajoelha sobre ele, com as pernas a ladeá-lo. À mulher é-lhe favorável controlar
os movimentos de penetração em todos os sentidos, verticais e horizontais,
para aumentar as sensações do clítoris e das paredes vaginais e para que o
homem possa alcançar o orgasmo mais rapidamente.

Vantagens

• A mulher está livre e activa: escolhe o ritmo, a velocidade, o ângulo de
penetração e os movimentos.

• O homem assume uma posição passiva, que permite desfrutar das
sensações de prazer, ao mesmo tempo que acaricia as costas da parceira.

Inconvenientes

• Não é uma posição muito original, como proporciona vários minutos de
estimulação é conveniente mudar de posição.
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Posição da Tesoura

Partindo da posição do Equilíbrio (pág. 29), a mulher inclina-se para trás
até ao pés do parceiro. É muito recomendável porque retarda a ejaculação.

Vantagens

• Facilita a estimulação manual do clítoris.

• O homem goza de uma vista excepcional.

• Posição que retarda o orgasmo masculino.

Inconvenientes

• A mulher deve ter uma boa flexibilidade.
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Posição da Cortesã

O homem está ajoelhado no chão e penetra a sua companheira que está
sentada à beira da cama ou da cadeira. Ela pode abraçar o parceiro com as
pernas.

Dica: a mulher pode estar sentada numa mesa ou balcão enquanto o
parceiro, de pé, a penetra.

Vantagens

• É uma posição confortável, e nenhum dos parceiros tende a cansar-se.

• Obtém-se uma excelente profundidade na penetração e na intensidade dos
movimentos pélvicos.

• Muito prática em espaços reservados, como escritórios, oficinas, etc... onde
o homem pode ficar de pé.

Inconvenientes

• O êxito desta técnica depende, em grande parte, da altura do suporte onde
a mulher está sentada.
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União do Caranguejo

A mulher coloca-se de costas sobre o seu parceiro que está deitado na
cama. É ela quem guia o pénis à vagina para, de seguida, movimentar-se para
a frente e para trás, apoiando-se no braços. Mais tarde, a mulher pode
começar a movimentar-se num sentido vertical (cima baixo) apoiando-se nas
pernas.

Vantagens
• A mulher controla a profundidade e a velocidade da penetração.

• O homem tem as mãos livres para acariciar os seios da parceira.

• A sensação do cabelo da mulher sobre o rosto do homem é muito agradável e
excitante.

Inconvenientes

• Se os movimentos forem muito rápidos e descontrolados, o pénis pode
sair.
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Posição das Colheres

A mulher deita-se de lado, com as pernas flectidas em posição fetal. O
homem coloca-se por trás e acopla-se ao corpo da sua parceira, para então
penetrar. O homem tem as mãos livres para acariciar os seios e o clítoris, ao
mesmo tempo que beija a nuca e atrás das orelhas.

Vantagens

• Posição doce e relaxante, que possibilita as carícias e favorece a
intimidade do casal.

• A mulher pode masturbar-se ou orientar a mão do parceiro para alcançar o
orgasmo mais facilmente.

Inconvenientes

• Os movimentos pélvicos ficam limitados.
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Dança do Missionário

Partindo da posição do Missionário (pág. 52), a mulher contrai as
nádegas e arqueia o tronco para cima, fazendo ondular a sua cintura com um
movimento circular lateralmente e verticalmente.

Vantagens

• Consegue-se uma boa estimulação, favorecendo o orgasmo masculino.

Inconvenientes

• Torna-se complicado manter esta posição muito tempo, uma vez que é
muito cansativa para ambos.
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União da Deusa

O homem senta-se na cama com as costas apoiadas na parede. A
mulher senta-se sobre o pénis, guiando-o até à vagina, ao mesmo tempo que
abraça a Cintura do parceiro com as pernas. A mulher pode, então, realizar
movimentos pélvicos ondulantes para uma melhor estimulação do clítoris e das
paredes vaginais.

Vantagens

• Posição íntima: ambos podem beijar-se, e o homem pode lamber os seios
da parceira.

• A penetração profunda proporciona uma boa estimulação do clítoris.

• Excelente para retardar o orgasmo aos que sofrem de ejaculação precoce.

Inconvenientes

• A estimulação do homem é limitada.
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União do Elefante

Partindo da posição do Galgo (pág. 66), a mulher deixa-se estender ao
comprido de modo a que o homem a possa cobrir totalmente. A mulher pode
deixar as pernas ligeiramente abertas para facilitar a penetração ou pressionar
as coxas dela contra as do parceiro de modo a intensificar a sensação do pénis
dentro dela.

Dica: O homem pode apoiar os antebraços para aliviar um pouco o peso
sobre a parceira e, então, penetrá-la com mais força.

Vantagens

• Excelente estimulação das paredes frontais da vagina e do “ponto G”.

• O homem pode deslizar a mão sob o ventre da parceira para estimular o
clítoris.

• Contacto físico máximo entre os amantes.

Inconvenientes

• A mulher não tem praticamente liberdade de movimentos, e pode sentir-se
esmagada pelo seu parceiro.
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União da Avestruz

O casal está de pé, a mulher fica de costas para o parceiro. O homem
aproxima-se por trás e penetra-a. Inclinando-a para a frente, a mulher altera o
ângulo da penetração, conseguindo assim uma melhor profundidade.

Dica: A mulher pode apoiar-se numa parede, balcão ou mesmo janela.
Também pode colocar o tronco sobre uma mesa. A mulher descontraída só
tem que esperar pelas investidas fortes que o homem agora tem oportunidade
de realizar.

Vantagens

• Posição muito excitante; o homem pode realizar as suas fantasias de
dominação, enquanto a mulher pode fantasiar com amantes imaginários.

• Penetração profunda, com uma boa estimulação das paredes vaginais e do
“ponto G”.

• O homem tem as mãos livres para acariciar o clítoris e os seios da
parceira.

Inconvenientes

• É uma posição complicada para casais com estaturas muito diferentes. Se
assim for, o homem poderá flectir as pernas ou então utilizar um suporte de
elevação (lista telefónica).
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Posição da Bigorna

Deitada de barriga para cima, a mulher coloca os pés sobre os ombros
do parceiro. Esta posição facilita uma penetração muito profunda. É
desaconselhável passar a esta posição logo após os preliminares, uma vez que
a vagina ainda não alcançou o seu tamanho máximo e possivelmente não
estará ainda devidamente lubrificada.

Vantagens

• Facilita uma penetração máxima.

• À mulher são dadas a conhecer sensações muito fortes, em particular se o
homem ejacular nesta posição.

• O homem pode realizar as suas fantasias de domínio.

Inconvenientes

• A mulher deve ter uma boa flexibilidade.

• Pode ser doloroso para a mulher se o pénis tocar no fundo da vagina ou se
a vagina não estiver bem lubrificada.
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Posição da Estrela

Deitada de barriga para cima, a mulher abre bem as pernas; o homem
coloca uma perna entre as da parceira e penetra-a de lado, apoiando-se no
braço oposto. A estimulação aumenta se houver alguma fricção entre a coxa do
homem contra o clítoris.

Vantagens

• Uma penetração de lado proporciona sensações distintas, tanto para o
homem como para a mulher.

• A fricção provocada pela coxa do homem estimula a vulva e o clítoris.

• Ambos têm uma mão livre para se acariciarem e abraçarem-se.

Inconvenientes

• Movimentos pélvicos limitados.
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Posição da Grande Abertura

Partindo da posição Par de Tenazes (pág. 25), a mulher descai para trás
deslizando uma perna por baixo da perna do seu parceiro. Durante esta
manobra, deverá ter o cuidado em “aprisionar” bem o pénis na vagina para
evitar qualquer saída involuntária. Depois, a mulher inicia um vaivém
transversal, da esquerda para a direita para experimentar novas sensações.

Vantagens

• Posição original e cómoda, tanto para ele como para ela.

• Uma penetração transversal garante uma série de novas sensações,
sobretudo ao estimular as paredes laterais da vagina.

Inconvenientes

• Durante a manobra em que a mulher descai para trás, o pénis pode sair
involuntariamente.

• A amplitude dos movimentos fica um pouco limitada.

��%��RC��֘���}w�*?J-


46

União da Rã

O homem deita-se de barriga para cima, com as pernas semi-abertas. A
mulher deita-se sobre ele, de modo a que a planta dos pés fiquem apoiados
nos pés do parceiro. Então, utilizando este apoio como suporte, começa a
mover o corpo para a frente e para trás. Para manter o equilíbrio e acompanhar
o ritmo, o homem apoia a parceira colocando as mãos pela cintura dela.

Vantagens

• Posição original e divertida.

• Ao esfregar-se contra a pélvis do homem, facilita a estimulação do clítoris.

Inconvenientes

• Limitação na liberdade e amplitude dos movimentos.
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União da Ostra

A mulher deita-se de barriga para cima, flectindo as pernas, coloca as
coxas sobre a barriga. O homem encosta-se a ela de joelhos, utilizando as
coxas dela como apoio para facilitar um movimento de vaivém mantendo um
ritmo regular.

Vantagens

• Penetração profunda e boa liberdade de movimentos.

• A vagina é comprimida contra o pénis, o que provoca uma excelente
estimulação para ambos.

Inconvenientes

• Pode ser doloroso para a mulher se a penetração for demasiada profunda
ou violenta.
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Posição da Indra1

O homem coloca-se de joelhos. A mulher, deitada de barriga para cima,
coloca os pés no peito dele. O homem deixa-se descair para a frente
comprimindo as coxas da parceira com o peso do seu peito.

Vantagens

• Penetração máxima e muito profunda.

• A compressão criada no ventre e na vagina oferece uma estimulação muito
forte à mulher.

Inconvenientes

• Pode ser doloroso se o pénis chegar a tocar no fundo da vagina.

1 Indra: Deus Hindu. O mais poderoso e temido deus suplantado mais tarde por Shiva. Ficou conhecido
como o deus dos trovões.
Ver: http://www.pantheon.org/articles/i/indra.html
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Posição da Flor de Lótus

Deitada de barriga para cima a mulher cruza as pernas em posição de
“lótus” (pernas cruzadas sobre o ventre), oferecendo a sua vagina em toda a
sua plenitude ao seu parceiro.

Vantagens

• Posição divertida e original.

Inconvenientes

• Esta posição requer alguma flexibilidade.

• Pode ser complicado manter esta posição por muito tempo. Pode ser
dolorosa para a mulher.
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União do Lobo

Ambos estão de pé, com a mulher de costas para o parceiro. O homem
aproxima-se por trás penetrando-a. A mulher inclina-se para a frente, apoiando-
se a um qualquer suporte baixo (cadeira, sofá, cama, mesa baixa...).

Vantagens

• Posição muito estimulante e excitante para os dois.

• Excelente profundidade e liberdade na penetração.

Inconvenientes

• Torna-se difícil de realizar esta posição se houver uma grande diferença
nas estaturas de ambos.
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Posição da Lua

Começando numa posição em que o homem está de joelhos e a mulher
deitada de barriga para cima, o homem, sem retirar o pénis, estende ambas as
pernas para a frente até aos ombros da mulher. Os dois, então, começam ou
continuam a estimulação através de um movimento de vaivém pélvico.

Vantagens

• Posição original que permite uma penetração profunda.

• O osso pélvico do homem proporciona uma boa estimulação ao clítoris.

Inconvenientes

• O homem deve ter uma grande flexibilidade.
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Posição do Missionário

É a posição mais conhecida, apreciada universalmente tanto por
principiantes como por experientes. Os dois estão deitados e o homem coloca-
se sobre ela entre as pernas para penetrá-la.

Dica: Com algumas almofadas sob o rabo da mulher altera o ângulo de
inclinação da vagina e permite uma penetração mais funda.

Vantagens

• Posição confortável e natural para ambos os amantes.

• O homem goza de uma grande liberdade de movimentos.

• Durante o acto, o casal pode olhar-se nos olhos e beijar-se.

Inconvenientes

• A mulher fica muito limitada nos movimentos.

• Esta posição pode ser monótona. Pratique-a com moderação...
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O Moinho de Vento

Posição em movimento, em que a mulher gira sobre o seu parceiro,
utilizando o pénis como eixo.

Primeiro: A mulher está de cócoras ou de joelhos sobre o seu parceiro.
A estimulação pode começar com um movimento de vaivém vertical sobre o
pénis.

Segundo: A mulher desliza ambas as pernas para a direita do peito do
seu parceiro dando início ao movimento giratório.

Terceiro: A mulher continua este movimento até ficar de costas para o
seu parceiro; nesta posição pode continuar a estimulação vertical inclinando-se
para a frente de modo a alterar o ângulo da penetração. Pode, então, continuar
com o movimento giratório até terminar sentada de frente para ele outra vez.

Vantagens

• Posição divertida e original, que permite explorarem novas sensações, ao
mesmo tempo que continua a estimulação com a penetração.

• Recomendada no sexo Tântrico.

Inconvenientes

• O pénis pode sair facilmente da vagina, em particular entre a segunda e
terceira etapa.

Primeiro

Segundo

Terceiro
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União da Mariposa

Partindo de uma posição em que a mulher está sentada sobre o homem,
a mulher descai para trás e as pernas deslizam para a frente, enquanto o
homem se apoia nos seus braços ligeiramente inclinado para trás. Ambos
movem a zona pélvica num movimento circular, girando em sentidos opostos m
do outro. A mulher pode também adicionar um movimento de vaivém apoiando-
se nas pernas, estimulando o pénis do seu parceiro.

Vantagens

• Posição original e estética.

• O espaço criado entre os dois permite uma observação geral mútua das
sensações de ambos.

• Grande variedade de movimentos pélvicos.

Inconvenientes

• Posição indicada para amantes do desporto, o que requer algum treino
para obter uma excelente estimulação.

• As mãos de ambos estão indisponíveis.
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União do Pardal

Variante da posição da Deusa (pág. 40), em que o homem está sentado
numa cadeira. Esta posição é muito agradável já que é estável e os
movimentos são muito mais fáceis. Pode, também, ser o ponto de partida para
uma sequência encadeada, da união Suspensa (pág. 62), posição da Coluna
(pág. 57), e terminar na posição do Missionário (pág. 52).

Vantagens

• Posição confortável e muito íntima.

• Facilita uma penetração bastante profunda e permite uma boa liberdade de
movimentos verticais.

• Muito prática para ter relações numa oficina ou outros espaços públicos.

Inconvenientes

• O homem fica limitado nos movimentos.

�����>�*�b�)�/�R��y


56

União do Calamar

Deitada de barriga para cima, a mulher senta-se, apoiando as coxas e
nádegas nos joelhos e pernas do seu parceiro. O homem levanta-a pela cintura
para modificar o ângulo e a profundidade da penetração.

Vantagens

• Posição profunda e confortável, para ambos.

• O homem pode utilizar uma das mãos para acariciar o peito da parceira.

Inconvenientes

• Limitação na amplitude dos movimentos.
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Posição da Coluna

Ambos estão ajoelhados na cama. A mulher desliza por cima das coxas
do homem, guiando o pénis até à vagina.

Vantagens

• Nesta posição íntima, os dois podem acariciar e abraçar-se sem
dificuldades.

• Posição recomendada no sexo Tântrico.

Inconvenientes

• Estimulação superficial e penetração pouco profunda.
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Posição da Cana

O homem está direito de joelhos e a mulher deitada de barriga para
cima. A mulher arqueia completamente as costas e cintura, para poder colocar
a vagina num ângulo perfeito de penetração. O homem apoia-a pelas costas, e
penetra-la vigorosamente, ao mesmo tempo que observa as reacções da sua
parceira.

Vantagens

• Posição excitante e provocante, que permite uma penetração profunda e
vigorosa. O campo visual é suficiente amplo para observar as reacções da
mulher.

Inconvenientes

• É exigido à mulher uma boa flexibilidade, sobretudo na zona lombar.
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Roda Giratória

Esta posição realiza-se em três etapas. O homem gira lentamente sobre
a sua parceira, utilizando o pénis como eixo. O ciclo pode-se repetir várias
vezes, de acordo com os princípios do sexo Tântrico.

Primeira etapa: O casal está
deitado na posição clássica do
Missionário (pág. 52), o homem, entre
as pernas dela, penetra-la.

Segunda etapa: O homem
desliza sucessivamente a perna
esquerda seguida da direita por cima
da perna direita da sua parceira,
sendo o pénis o ponto de referência
ao rodar sobre a mulher.

Terceira etapa: O homem
realiza uma meia volta completa e
coloca as pernas de ambos os lados
dos ombros da sua parceira. Pode
pausar um momento e aproveitar
para beijar os pés da mulher, de
seguida continua o ciclo até regressar
à posição inicial.

Vantagens

• Posição divertida e original, que

oferece uma grande variedade de
sensações.

• Posição recomendada no sexo
Tântrico.

Inconvenientes

• Estimulação superficial.

• Os principiantes terão
dificuldades em manter o pénis no
interior da vagina.

Segunda etapa

Primeira etapa

Terceira etapa
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Posição do Salgueiro

A mulher, com o tronco na vertical, senta-se em cima do seu parceiro,
que está ajoelhado. O homem penetra-a e, imediatamente, inclina-se para a
frente, apoiando-a com ambas as mãos nas nádegas e costas da sua parceira.
A mulher pode apoiar-se numa das mãos para aplicar um movimento pélvico
ondulatório vertical.

Vantagens

• Posição de transição, para passar de uma posição sentada para uma
posição deitada sem interromper a penetração.

Inconvenientes

• Posição acrobática, recomendada apenas a homens com força suficiente
para suportar o peso da parceira.
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União do Escorpião

Parte-se de uma posição em que a mulher está de cócoras sobre o
homem, com as costas voltadas para ele. A mulher descai progressivamente
para trás, até que as suas costas encostem sobre o peito do homem.

Dica: Será mais cómodo para a mulher se estender as pernas na
mesma direcção que as do homem.

Vantagens

• Posição original, recomendada no sexo Tântrico.

• Contacto máximo entre os amantes.

• O homem tem as mãos livres para acariciar os seios e o clítoris da sua
parceira.

Inconvenientes

• Esta posição não é recomendável a mulheres com problemas na coluna.

• Limitação na liberdade dos movimentos.
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União Suspensa

Ambos estão de pé, frente a frente, a mulher agarra-se às costas do
homem, e rodeia firmemente a cintura dele com as pernas, enquanto ele a
apoia pelas nádegas e costas. A mulher também pode estar encostada a uma
parede para obter um apoio complementar.

Vantagens

• Posição excitante que se pode praticar em qualquer lugar e em qualquer
hora.

Inconvenientes

• Esta posição acrobática é difícil de manter muito tempo, a menos que a
mulher seja leve e/ou ele tenha muita força.
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Posição da Haste

O homem está direito de joelhos. A mulher, deitada de barriga para
cima, levanta uma das pernas colocando-a sobre o ombro do seu parceiro, e a
outra sobre o antebraço oposto. O homem eleva a mulher pelas nádegas. Para
obter mais prazer, a mulher deverá manter as coxas apertadas com toda a
força e o homem pode alternar penetrações vigorosas e profundas com outras
mais suaves e superficiais.

Dica: Para os principiantes é recomendado o uso de almofadas sob as
nádegas da mulher, de modo a tornar esta posição menos acrobática.

Vantagens

• Posição original e excitante, para ambos.

• Favorecidos os movimentos pélvicos do homem, sinónimo de uma
penetração mais vigorosa.

Inconvenientes

• Esta posição acrobática requer uma excelente preparação física.
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União do Tigre

Partindo da posição do Missionário (pág. 52), a mulher aproxima as
pernas até ao peito, flectindo-as. Para variar as sensações e a profundidade da
penetração, só terá que alterar o ângulo de inclinação das pernas para cima e
para baixo. Também pode agarrar-se às nádegas do parceiro para as
pressionar contra si, de modo a aumentar a estimulação da zona pélvica.

Vantagens

• Quando a mulher levanta as pernas, a penetração torna-se mais funda e
fácil de obter outras sensações.

• O osso pélvico do homem roça directamente na vulva, facilitando a
estimulação do clítoris.

Inconvenientes

• A mulher deverá ter uma boa flexibilidade, sobretudo ao aproximar ao
máximo possível as pernas sobre o peito dela.
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União da Tartaruga

Partindo da posição do Alinhamento Perfeito (pág. 22), o homem abre as
pernas de modo a que as coxas da mulher deslizem para entre as coxas dele.

Vantagens

• Posição muito íntima que permite um contacto máximo entre o casal.

• As sensações são muito intensas, já que a vagina é comprimida contra o
pénis.

Inconvenientes

• Penetração menos profunda comparado a quando a mulher tem as pernas
abertas.

• Limitação na liberdade dos movimentos.
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União do Galgo (canzana)

Posição clássica, apreciada em todo mundo pela excitação e pelas
sensações intensas que proporciona. A mulher coloca-se de quatro e é
penetrada por trás pelo homem, que está ajoelhado.

Dica: Para uma maior comodidade, a mulher pode colocar algumas
almofadas sob os seus cotovelos.

Vantagens

• Excelente estimulação das paredes frontais da vagina e do “ponto G”.

• Penetração vigorosa e profunda.

• O homem tem as mãos livres para estimular o clítoris e os seios da sua
parceira.

• A vista, muito excitante para o homem, permite-lhe fantasiar com
dominação sexual.

• A mulher pode fantasiar com amantes imaginários.

Inconvenientes

• Algumas mulheres rejeitam esta posição, alegando que se sentem
desvalorizadas

• Pode ser doloroso para a mulher, em particular, se o pénis chegar ao fundo
da vagina.

C�)�8�<�6��B�|6�aPN�


67

Posição do Yin e do Yang

O homem coloca-se de cócoras sobre uma superfície plana, sólida e
estável; a mulher senta-se sobre os joelhos do seu parceiro, frente a frente,
guiando o pénis até à vagina. Para uma maior estabilidade, o homem pode
apoiar as costas contra um canto da cama, o de algum outro suporte vertical.

Vantagens

• Posição original e divertida.

Inconvenientes

• Difícil de manter a estabilidade. O homem tem de ter força suficiente e um
bom sentido de equilíbrio.
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União do Macaco

O homem está deitado de barriga para cima, com as pernas esticadas
na vertical. A mulher senta-se sobre as coxas do seu parceiro, guiando o pénis
até à vagina e utilizando os pés dele como encosto. Ambos agarram-se pelos
punhos um do outro para obter estabilidade. O homem começa, então, a elevar
a sua parceira com os pés iniciando uma estimulação vertical. A mulher pode
complementar a estimulação realizando um movimento circular e lateral da
bacia.

Vantagens

• Posição original e divertida para os casais mais criativos.

Inconvenientes

• Posição difícil de manter.

• O homem pode sentir-se esmagado pela parceira.

q(�rU��ˏ��h���E��w@


69

Manual do Sexo Anal

Introdução

Brasileiro adora bunda. Um
inquérito realizado pelo “Por
Prazer” revelou que a bunda é a
parte do corpo feminino preferida
por 78% dos homens. Parece óbvio
que essa preferência não é
exclusivamente estética. Mais do
que olhar, eles querem comer.

O problema é que esse
gosto exacerbado pelo bumbum não encontra correspondência à altura no
comportamento das mulheres.

A maioria não dá, ou diz que não dá. Outras tantas, fazem da bunda um
espécie de última trincheira que elas só entregam a quem realmente merece,
em troca de muito carinho e promessas de amor eterno. É o que se chama
vulgarmente de "fazer cu doce".

Verdade seja dita: apesar da bunda entrar livremente nos lares mais
respeitáveis rebolando e cantando, dar a bunda ou, se você preferir, tomar na
bunda, continua tendo um forte sabor de coisa proibida.

Há, certamente, quem goste (e muito) de dar. Já conheci mulheres para
quem uma transa sem sexo anal era uma trepada incompleta. Essas não só
gostavam como faziam questão. Por outro lado, existem aquelas que
experimentaram e não gostaram. A principal alegação é de que sentiram
apenas dor e nenhum prazer.

Qual a razão de opiniões tão divergentes se nas outras formas de
intercurso sexual o prazer é quase um consenso?

Primeiro porque existem, em nossa sociedade, os paradigmas de que o
sexo anal é doloroso e sujo.

A cultura ocidental, fortemente influenciada pela igreja, sempre
catalogou o coito anal como antinatural. Isso porque, por não servir à
reprodução da espécie, o sexo anal tem como único objetivo o prazer e trepar
por prazer é considerado pecado.

As mulheres, especialmente elas, sempre foram induzidas a acreditar
nesses paradigmas e terminam por encarar o sexo anal com apreensão e até
medo. Isso as torna tensas e essa tensão contribui para tornar a penetração
difícil e dolorosa. Mas se o homem for cuidadoso e a mulher estiver relaxada,
confiante, excitada e cheia de tesão, a penetração anal pode se dar sem dor.

O objectivo deste manual é contribuir para que homens e mulheres
possam usufruir do sexo anal com o máximo de prazer.
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CUIDADOS ESSENCIAIS
O pénis e o ânus devem estar limpos. Um bom banho antes faz com que

os parceiros se sintam mais seguros e ajuda a relaxar;
O ânus não possui lubrificação natural. Portanto use algum produto que

ajude nessa tarefa. A saliva não é eficiente porque seca muito rápido. A velha e
boa vaselina ainda cumpre seu papel mas actualmente
existem produtos mais adequados, como o K.Y. da
Johson&Johson, um gel solúvel em água, sem cheiro e
com gosto de soro fisiológico;

As unhas devem estar bem cortadas e limpas.

ENTENDENDO A ANATOMIA
O corpo humano possui dois esfíncteres (músculos

circulares que fazem com que o orifício se contraia e
relaxe) anais. O primeiro esfíncter fica na entrada do recto
e o segundo uns 3 centímetros mais para dentro. Ao
contrário da vagina que é bastante elástica e possui baixa
sensibilidade, esses esfíncteres são cheios de terminais
nervosos, tornando-os extremamente sensíveis. É por
essa razão que a distância entre dor e prazer é tão ténue.

PRELIMINARES
Se as preliminares são importantes em qualquer relação sexual, no sexo

anal elas são indispensáveis. A mulher tem que estar excitada, com tesão e
querendo dar o bumbum para você.

Sendo assim, capriche nos beijos, nas carícias, nas palavras ("sejamos
docemente pornográficos", já dizia o poeta Drumond de Andrade) e use a
língua.

Afinal, nada mais justo do que cobrir de beijinhos, mordidinhas e lambidas
uma coisa que você deseja tanto.

PREPARANDO O TERRENO
Use o dedo. Ele tem importância fundamental nesse

processo. Pegue o K.Y. (ou a vaselina) e espalhe uma boa
quantidade, fazendo movimentos circulares em torno do
ânus. Depois, introduza o dedo bem devagar. Não vá
fundo (pelo menos, ainda não). Meta apenas a ponta do
dedo e faça movimentos suaves e lentos de entra e sai.
Isso irá ajudar sua parceira a relaxar, além de excitá-la
muito. Aos poucos, vá aprofundando a penetração,
sempre atento às reações dela. Lembre-se: seu objetivo a
ter e dar prazer.

Penetre o ânus com um ou dois
dedos lambuzados de K.Y. Isso
ajudar a relaxar o esfíncter e vai
deixar sua parceira ainda mais
excitada.

Use a língua – O ato de lamber ou
chupar o ânus é chamado
cientificamente de "annilingus".
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DEVAGAR E SEMPRE

Na hora de botar, use mais K.Y. nela e em você
também. Quanto mais lubrificado, melhor.

Por mais que você esteja a fim, vá com calma. É
necessário aliar paciência e firmeza para merecer estar no
fundo do fundo daquela bunda que você tanto deseja.

Em geral, a penetração compreende três etapas.
Primeiro, encoste a cabeça do pau no lugar certo e exerça
uma pressão suave mas determinada. Quando a glande
estiver dentro, pare, dê um tempo para que o esfíncter se
dilate e se acomode à presença do "invasor".

Sussurre umas sacanagens gostosas no ouvido dela,
beije seu pescoço, sua nuca, de modo a manter a excitação
sempre em alta. No segundo estágio, penetre aos poucos
até que a metade do pénis esteja dentro do ânus. Sempre
com calma, comece a se movimentar suavemente,
lentamente, para dentro e para fora.

A partir daí não tem retorno. É se entregar ao delírio de
estar, finalmente, comendo a bunda da gata que, se tudo
tiver sido feito direitinho, estará experimentando um prazer
intenso, diferente de todos os outros.

Se não for uma múmia, ela irá colaborar com seus
movimentos, empurrando o bumbum de encontro ao seu
corpo, ditando o ritmo que lhe seja mais prazeroso.

O terceiro estágio da penetração? É ela quem decide quando e lhe dá o
sinal verde pedindo "bote tudo, meta toda...".

Quando a glande entrar, pare um
pouquinho.

Depois vá enfiando até que a
metade do pénis esteja dentro do
ânus.
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AS POSIÇÕES
Algumas posições se prestam melhor para a prática do sexo

anal, mas essa é uma questão estritamente pessoal. Posição boa
é aquela em que os dois se sentem confortáveis e podem usufruir
plenamente dos prazeres daquele momento. Invente a sua!

De quatro
É a mais tradicional e também a mais usada de todas.
É confortável para ambos, possibilita penetrações profundas

e tem vista para o paraíso. Veja mais detalhes em nossa matéria
"A fina arte de ficar de quatro."

De bruços
Muito apreciada pelas mulheres. A penetração se dá mais

facilmente se a mulher colocar uma almofada sob a barriga,
deixando assim o bumbum mais empinado.

Permite mais intimidade entre os parceiros do que a posição
anterior. Aproveite para dizer baixinho no ouvido o quanto ela é
gostosa.

De ladinho
Proporciona movimentos mais suaves e permite que a mulher

tenha controle sobre a penetração, dosando a profundidade.
Indicada para iniciantes ou para mulheres muito sensíveis à dor.

Em pé
A mulher deve se inclinar um pouco, apoiando-se na parede

ou em móvel qualquer, com as pernas separadas. Entra fácil.

De frente
Apesar de pouco utilizada essa posição tem inúmeras

vantagens.
O contacto entre os parceiros é muito íntimo, vocês podem

se olhar nos olhos, se beijar, curtir as reações um do outro, se
dizer coisinhas... A mulher fica com as mãos livres e pode se
masturbar enquanto é penetrada. Para facilitar a penetração, ele
deve colocar uma almofada sob a bunda.

Cavalgando
Essa é para mulheres experientes em sexo anal. Ajoelhada

ou agachada sobre o parceiro, de frente ou de costas para ele, a
mulher "come" o pénis com o ânus. O controle é todo dela.
Quem nunca teve o pau engolido assim não conhece o paraíso.

De quatro – a
posição clássica.

De bruços – quase
todas gostam.

Em pé – entra fácil.

De frente – mãos
livres para se
masturbar.

Cavalgando – a mulher
tem controle total sobre
a penetração.
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E O ORGASMO, COMO FICA?
Algumas mulheres conseguem gozar apenas com a penetração anal. A

maioria, porém, precisa de manipulação do clítoris, com os dedos ou com um
vibrador, para atingir o orgasmo.

Portanto, masturbe sua gata ou incentive-a fazer isso durante o ato. Certas
mulheres descrevem o orgasmo obtido dessa forma (com penetração anal
acompanhada da manipulação do clítoris) como a mais intensa e prazerosa de
todas as sensações.

DICAS

• O atrito gerado durante a transa provoca microfissuras (pequenos
arranhões invisíveis a olho nu) no ânus e no pénis que são verdadeiras
portas abertas para a entrada de vírus e bactérias causadoras de
doenças graves. Só existe um jeito de evitar isso: use camisinha.

• Nunca, mas nunca mesmo, introduza o pau na xoxota depois de ter
feito sexo anal, sem antes lavar o pénis ou trocar de camisinha. Isso
pode provocar corrimentos e outras infecções graves na mulher.

• A prática muito frequente do sexo anal pode, com o tempo, provocar
um certo afrouxamento do ânus. Isso pode ser evitado com exercícios
que tonificam os músculos do esfíncter.

• Se a mulher tem o ânus sensível demais, pode misturar um pouquinho
de anestésico (Ex.: Xilocaína) ao K. Y. e lubrificar o ânus com essa
mistura antes da transa. Mas atenção: a quantidade de anestésico deve
ser bem pequena para a evitar a perda de sensibilidade do pénis. Se
isso acontecer, a perda de erecção é inevitável e pau mole nem no céu
entra.

Mulheres experientes em sexo anal afirmam que uma forma de evitar a dor
é fazer força, como se estivesse "indo ao banheiro", no momento da
penetração. Isso faz com que o ânus se dilate e agasalhe o pénis
confortavelmente.
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