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تقريبا تمامي افراد اولين باري آه بوسيده شــدند را بخـاطر ميآورنـد. ايـن تجربـهاي بـي نظـير 
است و آم و بيش به جنگ زبانها شبيه است (بوسيدن از نوع فرانسوي). اما گذشـته از اينـها، 

ما فقط ياد گرفتهايم آه بوسيدن عملي است آامال خصوصي و هوس آلود. 
از آنجائيكه لبهاي زن عضو تحريك آننده شماره يك او بشمار ميرود، اين مهم است آه مردان 
ــه اگـر شـما بعنـوان يـك  احساسي ماندگار و محرك براي زنان بجاي بگذارند. فراموش نكنيد آ
ــران وي را ببوسـيد، احتمـال دارد آـه در آينـدهاي نزديـك بتوانيـد  مرد بگونهاي متفاوت از ديگ

قسمت ديگري را نيز ببوسيد … 
مهارت در بوسيدن تنها شـامل دانسـتن چگونگـي عملكـرد زبانتـان داخـل دهـان يـك زن بـدون 
صدمه زدن به لوزههايش نيست. بلكه، شامل آل دهان، لبها، زبـان، دندانـها، و بقيـه قسـمتهاي 

بدن نيز ميشود. 
 
 

يك دستتان را در اختيار خانم قرار دهيد 
 

موقعيت قرار گرفتن دستهايتان روي بـدن او در هنگـام بوسـيدنش بسـيار حـائز اهميـت اسـت. 
محكم اما به نرمي صورتش را بگيريد ضمن اينكه زبانتان را داخل دهـانش ميـبريد و لبـهايش 

را ميمكيد، اين آار قطعا برايش بسيار لذت آور خواهد بود. 
بعالوه، به عقب آشيدن موهايش از پشت سر يا فشار دادن قسـمتي از بدنـش آـه زيـر پسـتانها 

قرار دارد (گوشت روي دندهها) ميتواند براي بعضيها آزار دهنده باشد. 
 
 

حرآات زبان 
 

ــهاي معاشـقه شـما بـا هـم باشـد،  چنـد  از آنجائيكه شايد بوسيدن شريكتان يكي از مهمترين بخش
روش وجود دارد آه مطمئن شويد زنتان چگونه دوست دارد بوسيده شود. 



ــها رفتـار شـود عمـل ميكننـد، بـه شـيوهاي آـه او  چون مردم اغلب آنگونه آه دوست دارند با آن
براي بوسيدن شما بكار ميبرد دقت آنيد آه شايد اين همان شيوهاي اســت آـه دوسـت دارد شـما 
او را ببوسيد. آيا او لبهاي شما را گاز ميگيرد يا سعي ميكند به آرامي تمام آب روي زبان شما 

را بمكد؟ خوب هيچ چيز در دنيا مثل مقابله بمثل زيبا نيست! 
 
 

فوت و فن معامله 
 

ــا بـدون  دوست داشتيد او چگونه شما را ميبوسيد؟ آيا او خيلي سريع ميبوسد، يا خيلي يواش، ي
زبان، با مكث؟ اول از همه به او نگوئيد آه چه چيزي را دوســت نداريـد، در عـوض آنچـه را 

آه دوست داريد بيان آنيد. بدين ترتيب اصال احساساتش را جريحهدار نخواهيد آرد. 
 
 

دهانش را آنترل آنيد 
 

ــد شـما را  دفعه بعد آه او را ميبوسيد، صورتش را با دستانتان بگيريد و آنگونه آه دوست داري
ــار داريـد او را بـه هيجـان  ببوسند او را ببوسيد. اگر اين واقعيت آه شما آنترل وي را در اختي

نياورد، اين زبان شهوتناك شماست آه نقش اصلي را بايد بازي آند. 
 
 

آمي بازي آنيد 
 

ــد و سـپس فـرض آنيـد آـه نقشـهايتان  به او بگوئيد آه بوسيدنش شما را بسيار هيجان زده ميكن
عوض شده و از او بخواهيد تا همان طوري آه او را بوسيديد شـما را ببوسـد چـون ميخواهيـد 

بدانيد چه احساسي دارد. او بسيار خوشحال خواهد شد آه به خواهش شما پاسخ دهد. 
 
 

طولش بدهيد 
 

تقريبا چيزي در دنيا بپاي بوسههائي طوالني، آرام، آبدار، و اغواآننده نميرسد. زن شما قطعـا 
ــدار و طوالنـي احسـاس خواهـد آـرد.  عالقه شما به خودش را از طريق همين لحظات بوسه آب

پس محكم و عميق ببوسيدش. 
آموختن چند نكته ساده ميتواند دربرخي حرآات مهم زبان بشما بسيار آمك آند. 

 
ــه دوسـت داريـد مشـغول بوسـيدن آنيـد بـهتر اسـت  حاال آه پي برديد چگونه او را همانطور آ

سراغ روشهاي تجربي برويم آه او را براي هميشه بياد شما و دوستدارتان نگهميدارد. 
 
 

زبانش را بمكيد 
 

با دهانتان به نرمي زبانش را مك بزنيد. اگر دوست داريد، به همان روشي آه چــوچولـهاش را 
ميمكيد اينكار را انجام دهيد. او آامال بسرعت تحريـك ميشـود و شـايد پـس از آن شـما بتوانيـد 

بگذاريد انگشتتان را بمكد بطوريكه مطابق دلخواهش برگردد. 



لبانش را با زبانتان بليسيد 
 

خالقيت بخرج داده و لبهاي باال و پائينش را به شيوهاي آرام و با احساس ليس بزنيد. 
ــافي آنـها را لـيز آرديـد، لبـهايتان را دور لبـهايش قـرار دهيـد و  وقتي آه با بزاقتان به اندازه آ

بگذاريد بزاقتان دهان هردويتان را خيس آند. 
 
 

لبهايش را بمكيد 
 

اگر ليسيدن لبهايش برايتان آافي نبود و بيشتر خواستيد، شروع به مك زدن لبهايش آنيد  … 
هر لب را جداگانه بمكيد، آسي دوست ندارد دهانش را به لوله جارو برقي بچسباند. 

هنگام مكيدن لبها مراقب باشيد؛ خيلي خشونت بخرج ندهيد ، من تا بحال زني را نديـدم آـه از 
اين بابت ممنون باشد. 

 
 
 

سراغ جاهاي ديگر هم برويد 
 

خجالتي نباشيد، شما محدود بـه بوسـيدن فقـط لبـهايش نيسـتيد  … تمـام صـورت و بـدن قلمـرو 
تـاخت و تـاز شماسـت. چـرا بوسـه فرانسـوي را در مـورد چانـه، گـردن، و پسـتانهايش بكـــار 

نميبريد؟ يا ميتوانيد چشمانش، قسمت زير گوشهايش يا مچهايش را ببوسيد. 
از نتايجي آه بر اثر خالقيت عايدتان ميشود شگفت زده خواهيد شد. آن چــيزي آـه واقعـا نيـاز 
ــد،  داريد تمايل پرداختن به همه چيز است. اگر تا بحال در مورد تكنيكهاي بوسيدن فكر نكردهاي

حاال اصول حرفهاي بوسيدن را ميدانيد. 
از طرف ديگر، اگر، وقتي آه يك زن را ميبوسيد و سـپس عقـب ميكشـيد، چشـمهايش تـا چنـد 
ــن شـانس را  لحظه بسته باقي ماند، معموال به اين معناست آه از اين بوسه لذت برده است و اي

داريد آه در صورت تمايل بعدها اغوايش آنيد. 
 

تا دفعه بعد، يادتان باشد آه همـه چـيز بـا يـك بوسـه شـروع ميشـود، و هميـن بوسـه اسـت آـه 
شكست يا موفقيت را تعيين ميكند. 


