
12 JENPROZENY.CZ/ZENAAZIVOT JENPROZENY.CZ/ZENAAZIVOT 13

velmi podobný pohyb. Rukou chyťte penis 
dole u těla a jemně točte doprava jako při 
vytahování vývrtky se špuntem z láhve. 
Na konci hmatu pouštějte žalud ze své 
dlaně trochu pomaleji a jemněji. Opako-
váním ho přivedete k neuvěřitelné extázi. 

ODŠŤAVŇOVAČ
Pamatujete si na staré 
odšťavňovače na citrusy? 
Tak něco podobného mů-
žete zkusit s partnerovým 

penisem. Jednou rukou mu stáhněte před-
kožku k tělu a podržte ji staženou. Prsty 
druhé ruky objíždějte odshora žalud peni-
su – podobně jako byste vymačkávala cit-
ron. Kružte prsty zprava doleva a naopak. 

PRVNÍ VSTUP
Sevřete ruku v pěst, po-
ložte ji na žalud a pomalu 
ji s pohybem dolů navlé-
kejte na penis, jako byste 

chtěla po celé jeho délce natáhnout kon-
dom. Penis mějte stále pevně v rukou. 
Jakmile kousek po žaludu sjedete, zapoj-
te hned druhou ruku. Ruce stále střídejte 
ale zbytečně nezrychlujte.

 -

-

DUHA
Použijte v úvodu masáže 
na částečně ztopořeném 
penisu. Jednou rukou stáh-
něte předkožku k tělu. 

Druhou rukou „přikryjte“ žalud dlaní, 
přejíždějte po délce uzdičky směrem ke 
konci penisu. Nebojte se trochu přitlačit. 

BRÁNA VĚDOMÍ
Základem je udržet žalud 
stále odhalený a staženou 
předkožku dole. Palcem 
ruky krouživě přejíždějte 

jemným tlakem kolem uzdičky. 

 -

-
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OSHOVO POTĚŠENÍ
Jde tak trochu o rozšíření 
předchozího hmatu, kdy 
palci obou rukou kroužíte 
ve tvaru elipsy okolo 

uzdičky. Požádejte partnera, aby si sám 
podržel předkožku staženou a vy jste 
mohla pohodlněji používat obě ruce. 

VÝVRTKA
Zkuste si představit, že pe-
nis vašeho partnera je lá-
hev, kterou potřebujete 
otevřít. Samozřejmě, že 

není nutné užít tolik síly, ale použijete 

JENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZENY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZENAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOT 1313131313131313131313131313131313131313131313131313NY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZEZ/ZENAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZNAAZIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPJENPROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZEROZENY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.CNY.C121212121212121212121212121212121212121212121212121212

  VĚTŠÍ PENISY

 MENŠÍ P
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VÝCHOD
SRNEC
NAHOŘE UŽŠÍ, 
DOLE ŠIRŠÍ

KOJOT - JIH
NEJMENŠÍ PENIS

Muži, kteří  
se pomaleji  
nažhaví, ale  
vydrží pak 

dlouho.

SEVER - KŮŇ
NEJDELŠÍ PENIS

ZÁPAD 
MEDVĚD

NEJŠIRŠÍ 
PENIS

Muži, kteří se  
snadno nažhaví, jsou 

vášnivější a rychle  
se vzruší.

 
Má široký a dlouhý tipili – často na více než dvě 
dlaně. Pomalu se rozehřívá, ale dlouho vydrží 
vzrušený. Jeho ejakulát je středně sladký až sla-
ný, středně hustý a mléčný. Vydrží se milovat 
dlouhé hodiny, ale mívá strach, že svou velikostí 
ženě ublíží. Nesnáší, když je kontrolován a kriti-
zován, ale rád se nechává svádět tichým šeptá-
ním do ucha a obdivuje ženskou krásu.

 
Dlouhé, přímé a na konci se často zužující tipili 
o délce dvou a více dlaní. Často má varlata visící 
hodně dole, jedno může být níž než druhé. Mi-
luje hluboké láskyplné přirážení. Rychle se vzru-
ší, je velmi vášnivý. Jeho ejakulát má řidší mléč-
nou konzistenci a slanou, trochu ostrou chuť. Je 
pozorný vůči všem ženským touhám, svůdný 
a charismatický. Když ho chcete okouzlit, musíte 
mu dopřát neobvyklé zážitky.

 
Má tipili dlouhý zhruba na šířku jedné dlaně 
plus žalud. Šourek s varlaty bývá blízko u těla. 
Rychle se vzruší. Jeho ejakulát je řídký, vodovitý 
a nasládlý. Je považován za nejdůmyslnější a nej-
přizpůsobivější ze všech typů. Má laskavé srdce, 
je s ním legrace a dokáže se velmi dobře naladit 
na ženské emoce. Miluje orální sex a dělá vše 
pro to, aby ženu potěšil.

 
Tipili je široký a měří jednu až dvě dlaně. Má 
poměrně malá varlata se šourkem, která se mu 
při vzrušení trochu stahují zpět k tříslům. Jeho 
ejakulát je hustý a má sladkokyselou chuť. Velmi 
rád se při milování objímá a mazlí. Hledá dlou-
hodobé svazky. Je úspěšný díky vnitřnímu zdroji 
femininní energie. Dává přednost teplu rodin-
ného krbu. Potřebuje jasně a podrobně mluvit 
o svých sexuálních představách. 

asáž penisu je postavena 
na zcela jiných hmatech, 
než jaké používají muži, 
když masturbují. Můžete 
ji použít i tehdy, když 

muž (ještě) nedosahuje plné erekce. Cí-
lem není dosáhnout vyvrcholení co nej-
rychleji, ale právě naopak dopřát muži 
střídavě vlny vzrušení a uvolnění, a stvo-
řit tak zážitek plný rozkoše. 

Pravidlo první: aby masáž byla oprav-
du příjemná, musí vaše ruce po penisu 
zlehka klouzat. Použijte olejový nebo si-

likonový lubrikant. Lze sáhnout i po 
běžném kuchyňském oleji, ale nám 
mnohem víc sexy připadá voňavý olej – 
kokosový, mandlový nebo meruňkový. 
Když do běžného oleje přidáte kapku 
esenciálního oleje, můžete svého muže 
pozvat na masáž ve jménu vanilky či jas-
mínu. Myslíme, že takovému pozvání 
nelze odolat. 
Varování: Většina hmatů, které vás nyní 
naučíme, vytváří velké tření, a proto je 
bez dobrého lubrikantu raději vůbec 
nezkoušejte. 

KOHO MÁTE VE SVÉ POSTELI?
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