
Torne-se um EXPERT EM PRAZER FEMININO 

Marianna Kiss 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2020 



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

2 

 

Copyright © Marianna Kiss 

 

Edição e diagramação: Cafofo dos Poetas 

Capa: Cafofo dos Poetas 

Correção ortográfica: Mariana Fernandes Vieira 

 

1a edição em janeiro de 2020. 

 

Kiss, Marianna. 1983. Torne-se um expert em prazer feminino. 

Rio de Janeiro: Cafofo dos Poetas Produções Literárias, 2020. 

88 p., 21 cm. 

 

 

Todos os direitos reservados à autora. Nenhuma parte desta 

obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma 

e/ou qualquer meio (eletrônico ou mecânico, incluindo 

fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou 

banco de dados sem permissão da autora.  

 

 

 

 

 

Cafofo dos Poetas Produções Literárias 

cafofodospoetas@yahoo.com 

  



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

3 

 

Índice 

Introdução  

Lição 1: Esqueça o seu prazer 

Lição 2: Esqueça filme pornô e as prostitutas 

Lição 3: O que é sexo mesmo? 

Lição 4: Transe como se não quisesse sexo 

Lição 5: Os galinhas são coisa do passado 

Lição 6: Mulher pra transar X Mulher pra casar 

Lição 7: Sexo X Penetração (é a minha predileta e 

totalmente prática) 

Lição 8: Se brochar, parta para o sexo oral 

Lição 9: Vulva, clitóris e outros órgãos que você nem 

sabia que existiam 

Lição 10: Sexo oral 

Lição 11: Prazer X Orgasmo 

Lição 12: Preservativos 

Lição 13: Brinquedinhos eróticos não são inimigos 

Lição 14: O que mais atrai as mulheres 

Lição 15: Na dúvida, busque por ajuda profissional 

Nota final 

Sobre a Marianna Kiss 

Sobre o Sexsência 

 

  



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

4 

 

Dedicatória 

Este livro foi carinhosamente escrito para: 

Homens que desejam acertar tudo na primeira noite 

de sexo; 

Homens casados ou com relacionamentos de longo 

prazo que desejam reacender a chama sexual;  

Homens virgens que vão iniciar a vida sexual em 

grande estilo;  

Homens muito experientes que desejam enlouquecer 

a parceira sexualmente; 

Homens com pouca experiência sexual; 

Homens com disfunção erétil atrelada à ansiedade, 

medo e/ou a limitações socioculturais;  

Para transexuais homens que, assim como qualquer 

homem nascido biologicamente, também não sabem 

do que elas gostam.  
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Bem-vindo à experiência Sexsência para homens 

“TORNE-SE UM EXPERT EM PRAZER FEMININO” 

    Mas antes...   

    Uma pimentinha para a sua cabecinha de cima... 

     “Na minha estrada de letras e papel, eis que surge 

um pedido: ‘Kiss, quero uma versão para mim’.  

Pedido soa benevolência, foi quase uma intimação, 

como onde um oficial de justiça vestido de homem me 

dá um tapinha nas costas.  

     Não, meu caro. Não sou um ser assexuado 

desprovido de julgamentos sobre o campo de batalha 

do desconhecido que bombeia sangue e tesão para 

todos os lados, tampouco uma amiga que lhe faz 

vontades à toa como quem sente incondicionalmente. 

Mas, eu como uma boa ‘desvendadora’ do inesperado 

que sou, propus-me a fazer. 

    E fiz! Contudo, não escrevi os dez mandamentos 

numa pedra a entregá-los facilmente a Moisés − até 

porque não sou Deus, apesar de me considerar uma 

deusa do amor, e você não é o tal e espero que tenha 

um nome mais atual – embora, estudar você e sobre 

você foi como voltar a eras remotas. Sem contar que 

estamos na temporada digital total – inclua nessa, a 

vontade dos seus dez dígitos das mãos impressos no 
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meu corpo −, e esse negócio de escrever em pedras 

quebraria minhas unhas, mas lembre-se desse livro 

como os melhores mandamentos de sua vida sobre 

nós, mulheres do século 21.  

    Eis, então, a seguir a verdade absoluta sobre o 

universo masculino e a melhor maneira de lidar com 

as mulheres... (Como se a verdade absoluta fosse 

passível de existência. Na minha mão, talvez. Risos). 

Ei!!!! Calminha! Foi brincadeirinha... Não fecha o livro 

não! Juro não ser tão sexymente convencida quanto 

pareço. Convincente, com certeza. 

    Vira mais uma página. Dê-me uma chance. Leia o 

próximo argumento. Por favorzinho. Peço isso com 

todo o meu carinho.  

    É sério. Eu quero apenas ajudar. Em situação 

diferente eu te pediria outra coisa... Mais quente e 

melada – eu libero o mais sórdido pensamento sacana 

só para te deixar mais feliz – mas, estamos falando de 

conhecimento sexual... Então... Dá uma viradinha vai. 

Garanto que você não vai se arrepender. Segura minha 

mão e confia. Prometo segurá-la até toda sua 

insegurança acabar.” 

Marianna Kiss  

 

 



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

7 

 

Nota da autora 

    Oi,  

eu sou Marianna Kiss e gosto de chamar este livro 

experiência porque estou aqui para RELEMBRAR 

(para não ser audaciosa e dizer “ensinar”) a você 

algumas coisinhas básicas de comportamento e 

atitude que os homens acabam esquecendo ao longo 

de suas experimentações que não foram tão favoráveis 

assim, pois bem?! Os motivos de tal esquecimento são 

coisas do passado e não nos interessa aqui, mesmo 

porque o objetivo do meu trabalho como Sexóloga é 

levar você a um ponto melhor de onde se encontra 

agora.  

    E, mostrar algumas outras coisinhas que não 

aprendemos nas aulas de biologia e por isso, você 

homem chega ao universo sexual sem saber por onde 

começar a dar prazer às mulheres. Lógico! Nem eu me 

entendia o que era prazer até estudar sexualidade e 

todas as práticas sexuais possíveis. Não nos ensinam 

nas escolas como é a real anatomia feminina (há 

muitos mais órgãos do que nos ensinaram nos livros) 

e pior, como os órgãos genitais funcionam sob a ótica 

sexual. E, para piorar a situação, nossa cultura 

machista não é nadinha favorável às mulheres e muito 
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menos aos homens, que se colocam numa posição de 

“tenho de transar o tempo todo e comer todas as 

mulheres, mesmo quando não estou a fim” ou ainda “o 

tamanho do meu pênis me define”, (assuntos para 

outros treinamentos). Ou pior “sexo e penetração são 

a mesma coisa”.  Estou errada?!  

    Risos.  
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Introdução 

 

   Antes de iniciarmos este treinamento eu preciso que 

você prometa esquecer tudo o que sabe ou o que 

aprendeu sobre sexo até hoje. 

Muito difícil?! 

   Então, permita-me te explicar o porquê. 

   O sexo e tudo o que há atrelado a ele como 

sexualidade, relacionamentos ou ato sexual, é tratado, 

julgado, ensinado e limitado a nossa cultura e não 

deveria ser assim.  

     Sexo, a meu ver é fisiológico, é físico. É algo que o 

corpo pede e que a mente deveria obedecer, mas não 

obedece justo porque nascemos dentro de dogmas 

religiosos ou regras morais de comportamento quando 

o legal seria se cada um cuidasse do seu quadrado e 

ninguém se metesse na vida do outro (essa parte só 

serve para baixar uma autoestima e jamais o 

contrário). 

   Outra coisa que você vai me prometer é ir até o final. 

Sei que às vezes sou chata e repetitiva, mas tudo isso 

é proposital, afinal só aprendemos por repetição e não 

fui eu que cheguei a essa conclusão.  

    Espero, de coração, que você tenha adquirido este 

livro junto com o curso. Essas letrinhas são ótimas e 
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está tudo muito colorido, mas você sentir de mim, 

mesmo que por vídeo, toda a veracidade de minhas 

palavras por meio da minha emoção é muito mais 

legal. É muito mais humano. É quase um coaching que 

você paga pela bagatela de um curso. É uma ótima 

forma de estabelecermos uma relação, que por mim, 

pode durar a vida inteira. É Sexsência. 

 

   Topa ser meu treinando ao menos durante essa 

nossa temporada juntos? 

   Então, vire a página. 

 

P.S. Não pule os capítulos “teóricos” antes das dicas 

“práticas”. Antes de colocar a massa na forma é preciso 

untá-la. Não entendeu?! Antes de plantar é preciso 

arar o solo. Ainda não?! Então, deixe-me ser mais 

explícita: 

 

   Antes de você se tornar um expert em prazer 

feminino você precisa descontruir alguns mitos e 

tabus que implantaram na sua cabeça como se fosse 

verdade absoluta.  
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Lição 1: Esqueça o seu prazer 

 

“Como assim, Kiss?! Terei de focar nas mulheres e 

esquecer de mim?” 

 

   É quase isso, meu bom rapaz. Uma coisinha 

primordial que a sociedade não ensinou aos homens 

foi dar prazer às mulheres. 

   Pensa comigo se você sempre ouviu “se você não 

gozar, não vira homem”, ou “homem que é homem não 

brocha”, ou “pega mesmo”, ou “olha que bonitinho ele 

mexendo no pintinho”. Estou errada?! Não te 

convenci? 

   Então, volte a sua memória e se lembre de algum 

discurso relacionado à “faça ela gozar não importa 

como”, ou “só goze depois dela”, ou “aprenda a sentir 

prazer dando prazer a ela”, ou “sexo é muito além de 

penetração”. Lembrou de algo assim? É claro que não! 

Simplesmente porque o homem brasileiro é 

condicionado a não se importar com o prazer feminino, 

tanto que agora você está aqui tão interessado em se 

tornar um expert em prazer feminino. E, para isso é 

preciso que primeiro você esqueça o seu prazer. Não 

estamos aqui para falar de você e sim do seu empenho 

no prazer delas. E caso inicie este curso pensando que 
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só há lições em que você terá de fazer tudo por ela e 

nada por si, vai acabar brochando e não colocando 

nada em prática, mesmo porque esta experiência não 

se limita a isso e você logo vai entender o porquê.  

   Aprenda uma coisa: o orgasmo é o reforçador do 

desejo sexual, ou seja, o sexo é um ciclo e não uma 

reta. Se você trabalhar para que ela tenha aquele 

orgasmo intenso, ela vai querer mais e para ter mais 

ela sabe que terá de te excitar, logo ela vai pra cima 

com força total, de forma genuína, sem hesitar e sem 

pensar em mais nada além do prazer. E todos nós 

sabemos que é a mulher quem comanda o sexo. 

Quando ela diz não o sexo para ou nem rola, ou seja, 

quando ela se depara com um cara que só pensa em si 

qualquer possibilidade de prazer para você acaba ali. 

Ela até pode cair na sua lábia e topar uma noite de 

sexo, mas se for mais ou menos para ela você não terá 

outra chance. Isso explica porque muitos caras 

conseguem transar em números, mas nunca fazem 

muitos números com a mesma mulher. E todos nós 

sabemos que os homens transam com toda e qualquer 

mulher, contudo as mulheres só transam com quem 

lhes dá prazer. Por isso é primordial que você coloque 

o prazer dela em primeiro lugar, pois só assim você 

consegue se empenhar e ativar o ciclo.  
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“E o meu prazer onde fica, Kiss?” 

   Vamos combinar uma coisinha? Nada de falar ou 

pensar em “eu e meu”. O ser prazer está, fica e 

aumenta quando você ativa entende e ativa o ciclo de 

excitação e prazer dela. Simples assim. Em outras 

palavras, o seu prazer é lucro e não objetivo e, quando 

você coloca isso na sua cabeça de cima passa a encarar 

o sexo de forma mais natural, relaxada e prazerosa.  

 

#ficaadica:  

Ah, esse é um importante comportamento para 

homens que apresentam disfunção erétil atrelada à 

ansiedade e medo.  
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Lição 2: Esqueça filme pornô e prostitutas 

 

   Dez em cada dez clientes que passaram pelas 

minhas mãos aprenderam sexo via filme pornô. Se 

você foge à regra, ótimo! Pode até pular este capítulo. 

Risos. Só que não!  Fique mais um pouquinho e me dê 

seu feedback se eu estiver errada.  

   Antes de mais nada, sexo é muito mais cultural do 

que fisiológico ou propriamente sexual e por isso 

muitos adolescentes são empurrados para os filmes 

pornôs como se fossem tutoriais autênticos do que 

fazer na cama ou então (e pior) são jogados no colo de 

prostitutas. E tudo isso, no final das contas, só causa 

frustração. Tanto na cobrança de que a gata faça tudo 

o que uma atriz faz ou na autocobrança para que seja 

o mais viril, o maior de todos, o mais grosso (no pênis) 

e na cama e que esteja sempre apto a todo aquele 

desempenho de “dar” três sem tirar de dentro. Aff. Que 

tolice!  

   Fora que esses filmes compelem o homem a estar 

sempre disposto a sexo, quando na verdade há dias e 

dias, mulheres e mulheres e algumas não são tão 

atraentes assim. Logo, o homem não é obrigado a estar 

disposto o tempo todo e isso está longe de significar 

que ele não é viril ou coisas do tipo. A coisa piora 



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

15 

 

quando o adolescente cresce e ainda assim leva esses 

“ensinamentos” para a “adultescência”, leia-se “você 

saiu da adolescência, mas a adolescência não saiu de 

você”.  

   Agora seguem algumas verdades sobre os filmes 

pornôs que você precisa colocar na sua cabecinha (de 

cima) para desconstruir as suas autocobranças, as 

cobranças às mulheres e dar um fim a sua frustração: 

 

• Existe uma coisa chamada “luz” que faz 

verdadeiros milagres em filmes e fotos. Logo, o 

pênis daquele ator pornô não é grande daquele 

jeito. A perfeição corpórea de todo o casting 

loiro do site “red” não é tão perfeita assim. Uma 

boa luz transforma um small penis num big 

penis; 

• Uma cena de cinco minutos é gravada durante 

horas; 

• Toda aquela performance de uma gata rodeada 

por cinco homens é ensaiada, manipulada, 

gravada durante horas ou até mesmo por dias 

para que ela aguente tantos pênis assim; 

• Um fisting demora no mínimo seis horas para 

acontecer, numa cena de dois minutos é 

humanamente impossível; 
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• Squirting não existe, ou ao menos não foi 

comprovado cientificamente. Aquilo tudo é 

água colocada antes da penetração ou no corte 

da filmagem. É fato que a mulher ejacula, mas 

ejacula como o homem e não jorrando como 

água numa cachoeira; 

• Todos aqueles gemidos de prazer das atrizes 

são falsos. Há tanta gente no cenário que é 

impossível a mulher entrar no clima e ter um 

orgasmo de verdade. Por isso, se sua gata não 

geme daquele jeito, lembre-se que o prazer é 

algo muito individual, ou melhor, isso estará 

escrito mais à frente; 

• Gemidos e gritos não são sinal de sinceridade 

ou intensidade. Há mulheres que sentem 

orgasmo caladas; 

• Não há envolvimento emocional entre os atores, 

quiçá tempo para haver uma intimidade e rolar 

um prazer genuíno; 

• Nenhum daqueles atores aguentam tantas 

“metidas” assim. Rola muito azulzinho em 

cena, se é que você me entende; 

• Nem o stripper mais famoso do Rio de Janeiro 

aguentava tantas transas numa só noite sem 

algum envolvimento. Sempre há uma história 
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por trás, sempre há uma fantasia ou um desafio 

para apimentar a transa e nos filmes pornôs o 

que há é um bom roteiro a ser seguido sem 

opiniões pessoais. Quem dita as mudanças é o 

diretor;  

• Pênis goela abaixo como nos filmes é pura 

encenação. Nem as mulheres mais safadas que 

conheci conseguiram essa façanha, basta 

perguntar se alguma aguenta uma endoscopia 

sem anestesia; 

• Jamais copie o sexo oral que os atores fazem 

nas atrizes. São ridículos e parecem que têm 

nojinho da vulva. Quando alguém me procura 

para aprender como se faz um bom sexo oral e 

não quer pagar um coaching, eu indico que 

assista filme pornô lésbico, pois por mais que a 

cena seja falsa, ao menos as mulheres chupam 

umas às outras com mais verossimilhança.   

 

   Você não é um ator pornô e se quiser se enveredar 

por esse caminho, aviso logo que nessa era de internet 

os cachês não são tão bons assim.  

   Caso você não tenha essa pretensão, então não se 

cobre ser como um. E muito menos julgue uma mulher 

como ruim de cama porque ela não faz o que uma atriz 
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faz, mesmo porque não faz parte da nossa cultura 

sexual fazer do pornô um guia sexual (temos as 

novelas, aliás eu não sei o que é pior, mas isso é 

assunto para um curso para elas!). E não temos 

prostitutos a tirar nossa virgindade. Opa! Segundo 

assunto deste capítulo.  

   Não estou desmerecendo as prostitutas e nem quero 

acabar com a fama delas de ensinar boas lições a 

rapazes iniciantes no universo do sexo, mas elas são 

como os filmes pornôs... É claro que elas fazem tudo 

com muito jeitinho e chupam de um jeito super 

“profissa”... É porque elas são profissionais. Mas, 

mesmo assim elas não são como as mulheres reais que 

desejam ser agradadas, conquistadas, afagadas e ter 

um orgasmo de verdade (ou sentir prazer, até porque 

elas não são pagas para sentir prazer ou orgasmo e sim 

para te proporcionar prazer). O vício maior com quem 

se relaciona com prostitutas é achar que toda mulher 

deve se submeter a todos os caprichos de um homem 

e é por isso que eu digo que elas não são reais.  

   E, na vida real, não é toda mulher que se deixa ser 

comprada em troca de sexo, exceto pelas sugar babies 

ou as interesseiras, mas para isso você precisa estar 

sempre com grana no bolso, é isso o que você deseja? 

Se for, nada contra, pois o que eu já vi de prática 
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sexual, muito além do que possa supor nossa vã 

filosofia, por aí não está no gibi.  

     Entretanto, se não for... Continue lendo este livro. 

  



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

20 

 

Lição 3: O que é sexo mesmo? 

 

Segundo o dicionário Michaelis: 

 

Sexo: 

Substantivo masculino: se·xo  

1 Conjunto de caracteres, estruturais e funcionais, 
segundo os quais um animal é classificado como 
macho ou fêmea. 

2 Conjunto de características anatomofisiológicas que 
distinguem o homem e a mulher: Sexo masculino; 
sexo feminino. 

3 Caráter ou estrutura das plantas ou de seus órgãos 
de reprodução, que as diferencia em masculinas e 
femininas. 

4 Instinto genésico, atração sexual ou sua 
manifestação na vida e na conduta: ele exala sexo. 

5 Conjunto de qualidades físicas que despertam o 
apetite sexual. 

6 Os órgãos sexuais externos do homem e da mulher; 
genitália. 

 

   Entendeu alguma coisa? Nem eu. 

   Já leu isso em algum lugar? Eu só li em livros de 

biologia que eu nem sei porque estudei isso se não sou 

bióloga. Brincadeirinha.  
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   A biologia é superimportante para o nosso 

conhecimento na adolescência, mas com relação a 

sexo, esqueça tudo o que aprendeu na escola.  

   Na verdade, o que a biologia nos ensinou foi apenas 

o sexo sob a ótica da reprodução, mas não sob a 

experimentação humana da sexualidade, dos 

relacionamentos, do prazer, da exploração dos 

sentidos e do que é de fato a prática sexual. E pior, 

ainda jogaram alguma aula sobre Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (antiga Doenças 

Sexualmente Transmissíveis) como atividade extra sob 

a manta de ser educação sexual e é por isso que você 

também torce o nariz para esse debate. Besteira. Não 

há educação sexual nas escolas de forma alguma (nem 

velada) mesmo que isso esteja em Lei, senão você não 

estaria aqui lendo este livro, pois sim?! 

   O sexo é algo que vai muito além da atração física ou 

das nossas características biológicas. Ele também 

envolve: 

• Desejos (aqueles que erroneamente você 

aprendeu a sentir vendo filme pornô e que nós 

mulheres erroneamente aprendemos assistindo 

novelas); 

• Expectativas (um grande erro para ambos); 
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• Normas sobre o que é certo ou errado (próximo 

capítulo); 

• Cultura (nosso atual guia sexo comportamental 

e que não deveria ser); 

• Autoestima (“faça as pazes com seu pênis é o 

próximo treinamento da minha lista); 

• Outra (s) pessoa (s) com seu próprio mundinho 

que pode ser bem diferente do seu; 

• E mais: o maior e o melhor órgão sexuais do ser 

humano não são o pênis e a vagina e sim a pele 

e o cérebro (vou detalhar isso mais à frente). 

 

   Que o sexo é muito mais cultural do que fisiológico 

eu já citei aqui. Agora vamos para as coisas que você 

ainda não sabe: 

 

• A primeira coisa que você deve viver a partir de 

agora para se tornar um expert no prazer 

feminino é saber que o sexo é muito individual, 

cada mulher se excita em determinado ponto. 

O que excita uma não excita outra 

necessariamente. Está sublinhado de forma 

proposital para que você respire isso (por isso 

falei acima “viver”), para que você beba isso, 

para que você coloque isso em primeiro lugar 



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

23 

 

na sua cabecinha de cima toda vez que 

conhecer uma mulher diferente e se relacionar 

com ela.  

• A internet está aí cheia de receitinhas de bolo. 

Se você é um seguidor meu no Youtube, sabe 

muito bem que eu sempre falo “isso é o que 

acontece em geral, mas nem todas sentem 

assim, existem exceções”. Justamente porque é 

isso o que acontece. Aqui eu vou te dar dicas do 

que agrada a maioria das mulheres, mas deixo 

claro que você pode e deve testar coisas 

diferentes e seguir sua intuição sexual (não 

existe instinto sexual).  

• O sexo é muito individual. Umas sentem x e 

outros y. Umas sentem orgasmos múltiplos e 

outras não e isso não é especificamente com 

você. Se ela curtia determinada posição com o 

ex, não cobre que curta do mesmo jeito com 

você, aliás nunca pergunte sobre o passado 

dela.  

• Outra coisa, jamais se compare a ninguém ou 

compare a gata a outra gata. Você é único e 

ponto. Ela é única e ponto. O seu jeito de 

transar não é melhor nem pior. O dela, idem. 

Comparação só provoca frustração. 
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• No sexo, o que importa mesmo é o ENCAIXE. 

Essa é a palavra mágica. Já transei com 

homens que para mim não encaixavam, mas 

encaixaram perfeitamente em amigas minhas. 

Nunca fui muito apegada. Logo, tire da sua 

cabeça o mito do “bom de cama”. Isso não existe 

no sexo real. Se uma gata não encaixou com 

você, simplesmente não insista. Mesmo que 

você tenha ficado nervoso na primeira vez com 

a gata, mesmo que tenha dado aquela brochada 

por sei lá qual motivo, se você seguir as dicas a 

seguir tudo vai dar certo no encaixe e ela vai te 

dar outra chance. Mas, se alguma coisa fora da 

linha do prazer acontecer, não ínsita, 

simplesmente não encaixou. Levante a cabeça 

e parta para outra.  

 

   Isso ainda não é tudo, siga o livro! 
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Lição 4: Transe como se não quisesse sexo  

 

   A melhor maneira de você evitar expectativas e 

comparações (dois grandes erros no sexo) é transar 

como se não quisesse sexo, ou seja, relaxado, sem 

expectativas e levando o ato sexual como uma 

brincadeira que será muito gostosa para ela e não 

como o seu objetivo final.  

   “Ué, Kiss, não entendi”. 

   Até aqui você é superexperiente e se não for, ao 

menos essa será a impressão que vai dar à gata 

quando levá-la pra cama, tanto na primeira transa de 

vocês como nas milhares seguintes. E, como um cara 

superexperiente se comporta? Como senão quisesse 

sexo, como se não estivesse com pressa, como se fosse 

muito mais importante conhecer a gata a fundo 

(mesmo que essa não seja sua real intenção) do que 

levá-la pra cama.  

   Atitude transparece segurança. Não falo de atitude 

de já sair tirando a roupa dela e enfiar o pinto, aff. Falo 

da atitude de você mostrar a ela que, o que deseja 

acima de tudo é satisfazê-la independentemente de 

rolar penetração ou não, coisa que ela pode entender 

somente com o seu olhar.   
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   Transar como se não quisesse sexo também estimula 

você a repetir todo aquele clima especial, toda aquela 

gentileza de pensar num cineminha ou jantarzinho 

para depois levá-la pra cama assim que se conheceram 

e isso é muito bom para dar um ar de novidade nos 

encontros seguintes. Esse é um dos segredos de 

conseguir muitas transas com uma mesma mulher, 

ainda mais se você gamou nela.  

    Na real, as mulheres pouco se importam com 

tamanho de pênis ou performance, elas querem a 

segurança de que serão respeitadas e que terão 

liberdade para fazerem o que desejarem na cama sem 

serem julgadas ou pressionadas. E mais, nenhuma 

mulher gosta da coisa direta de “buscar em casa e 

levar pro motel”, ela se sente uma carne de açougue. 

Por mais que ela também deseje apenas sexo com você, 

ela gosta de se sentir valorizada, além de que, para nós 

mulheres o sexo começa muito antes do motel... Não 

há nada mais sexualmente estimulante do que uma 

boa masturbação no escurinho do cinema ou debaixo 

da mesa de um restaurante lotado.  
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Lição 5: Os galinhas são coisa do passado 

 

   Os tempos são outros pelo menos desde a década de 

1960.  

   Quem tem fama de galinha, garanhão, cafajeste e 

etc., não está com nada. Ao contrário, esse 

comportamento está super fora de moda, é brega e é 

unânime: as mulheres preferem os caras discretos. 

Mesmo porque, os galinhas só serviam para espalhar 

uma fama que quase nunca condizia com o nosso 

comportamento e nem sempre conseguiam nos levar 

pra cama, mesmo dividindo, com os amigos, a nossa 

“má fama”. E, nós mulheres também segregamos vocês 

homens em “para transar e para casar”. Só que, 

diferentemente de vocês, quando a gente coloca isso na 

cabeça a opção de envolvimento emocional é 

bloqueada na hora. Esse papo de “amor de pica” 

quando bate fica não cola para relacionamentos. E, 

sabe porquê?! Porque, ao contrário, do que nossa 

cultura prega, nós mulheres somos muito mais 

racionais no sexo e nos relacionamentos, exceto por 

aquelas mulheres que ainda vivem no passado e por 

“carência” se submetem a qualquer “coiso”.  

   Quando nos propomos a nos relacionar com alguém 

pensamos logo no cara que pode nos trazer segurança 
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emocional, leia-se lealdade. É claro que isso é muito 

imprevisível e estamos sujeitas ao erro, mas esse papo 

de “consertar” cafajeste, aff... Não temos mais tempo 

para esse tipo de ilusão, a gente malha, estuda, 

trabalha, cria filho e ninguém merece perder tempo 

com esse tipo de homem. Sem contar que é ridículo um 

homem que se denomina o garanhão e diz que faz e 

acontece (todo mundo já sabe que quem muito fala 

nada fez)... Vai por mim... Volta e meia algum 

bambambã chora no meu colo porque levou um fora 

justo da gata que com quem ele encaixava 

perfeitamente na cama. Nós também gostamos de usar 

os homens apenas para sexo e sabemos muito bem 

quem podemos levar à diante ou não.  

   Portanto, se você é desse tipo pode começar a 

repensar seu comportamento, senão vai continuar 

sendo chacota nas rodas femininas. 
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Lição 6: Mulher pra transar X Mulher pra casar 

 

“Será que eu caso com aquela mulher com quem faço 

sexo sem pudor ou com aquela super moralista que só 

faz ‘papai e mamãe’ ou que só quer sexo após o 

casamento?” 

 

   Aff. Essa é a pergunta que mais ouço dos homens 

frustrados sexual e emocionalmente. Sexualmente 

porque não fazem com suas esposas o que faziam com 

suas peguetes, fato que termina em chifre de ambas as 

partes, vai por mim. Justo porque não se casaram com 

aquela com quem se encaixava e sim com outra por 

todos os demais motivos que já conhecemos (moça de 

família, prendada, com expectativa profissional e blá 

blá blá). E, emocionalmente porque deixam de se 

relacionar com aquela gata que encaixava 

perfeitamente só porque ela “deu” para a torcida 

inteira do Flamengo. Aff de novo. Entende agora 

porque você não deve investigar o passado dela? 

Pergunte-se até onde isso faz ou fará diferença na 

relação de vocês (de verdade e sem falso moralismo). 

 

    Já das mulheres eu ouço muito que elas nunca 

falam a verdade sobre números e pior, muitas 
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enganam muito bem a virgindade. E mais pior ainda – 

a hipérbole é proposital – o que os maridos não fazem 

com elas na cama, o Ricardão dá jeito.  

 

Meu querido intumescente, deixe-me te alertar: 

 

• Se você não mostrar o que deseja na cama e 

fazer bonito para satisfazê-la sem pudores, você 

pode perder noites incríveis de sexo com aquela 

gata que você pensa em se relacionar, daí, ela 

pode até investir em você por se sentir 

emocionalmente segura, mas a longo prazo se o 

sexo não for bom, a relação acaba ou ela 

arruma um amante; 

• Quem falou que o valor de uma mulher se mede 

com o que ela faz com o que tem entre as 

pernas?! Preocupe-se em saber se ela usou 

preservativo com todos e se faz exame de 

sangue regularmente para constatar que não 

tem nenhuma IST ou AIDS. Procure saber quais 

são os valores dela de vida e não os julgue pela 

prática sexual; 

• Jamais pergunte com quantos caras ela 

transou na vida. Você acha mesmo que ela vai 

te revelar quantos foram de verdade? Se 
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bobear, ela nem se lembra. Essa é uma 

pergunta muito broxante justo por ser muito 

machista e retrógado; 

• Não pense que aquela gata que demorou duas 

semanas a liberar para você é mais santa que 

aquela outra que transou de primeira. As 

mulheres são ardilosas e não jogam para 

perder. Quando elas veem em você um bom 

partido para um relacionamento, elas se fazem 

de difícil. Eu, sinceramente, daria muito mais 

credibilidade a uma mulher que se entrega 

sexualmente na hora que tá afim (é do tipo 

sincera com certeza); 

• Procure conversar com a gata sobre quais são 

seus valores de vida, estes são muito mais 

importantes que os valores sexuais. Valorize 

uma mulher que respeita o próprio desejo e a 

fisiologia do próprio corpo. Sexo tem de ser 

mais fisiológico do que cultural e juntos 

firmamos um acordo para acabar com essa 

chatice baseada em dogmas religiosos e normas 

de comportamento, lembra??? 

• Na boa?! A mulher que diz a você que sexo tem 

de ter amor e blá blá blá, é tudo papinho furado 

para se fazer de santa, porque na real, quando 
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o fogo sexual é acendido não há cultura que o 

apague;  

• Nunca pergunte sobre o passado dela ou o que 

ela fazia ou deixava de fazer com o ex. Isso é 

chato e desnecessário, e mais, agora você é um 

treinando da Marianna Kiss e tem sua 

autoestima muito bem trabalhada (ao menos 

essa é a minha intenção desde o primeiro 

capítulo). 

• Que coisa mais chata se relacionar com alguém 

pela metade, escondendo o que de fato sabe 

fazer, pois sim? A melhor coisa que tem para 

uma mulher é o “bom moço pra casar” ser o 

“cara” na cama. 

 

   Aposto que convenci você, pois sim?! Agora vamos a 

próxima desconstrução cultural. 
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Lição 7: Sexo X Penetração (é a minha predileta e 

totalmente prática) 

 

   Sexo eu já descrevi anteriormente agora vamos à 

penetração. 

 

   O que é penetração? É o famoso “in & out”? É o 

mesmo que sexo para você? Tem certeza? Então, o que 

você está fazendo aqui, meu caro? Enchendo meu 

bolso de dinheiro? Gratidão. Risos.  

   É claro que você sabe o que é penetração, mas o que 

você não sabe é que penetração NÃO é sexo.  

   Ela jamais pode ser o seu objetivo com a sua 

parceira. Ela jamais pode ser a sua única fonte de 

prazer. Ela jamais pode ser sinônimo de sexo para 

você, principalmente a partir de agora. Ela faz parte do 

sexo, mas não tem a obrigação de estar presente em 

toda prática sexual ou em todo encontro que termine 

num motel, afinal você já aprendeu a transar como se 

não quisesse sexo, lembra? 

   Muito bem, agora vamos a uma boa cena sexual, a 

qual você vai treinar a partir de hoje em todos os seus 

encontros. E, se você é casadão há muito tempo está 

aí uma ótima oportunidade de acabar com a rotina e 

de reacender o desejo sexual dela.  
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1. Olhar  

 

   O sexo começa no olhar, aquele da paquera quando 

você viu a gata pela primeira vez e foi recíproco. Jamais 

force a barra ou tente conversar com ela se não houve 

a troca de olhares. Eu achava superchato quando 

frequentava balada e queria apenas dançar e vinham 

falar comigo um monte de caras que eu nem tinha 

passado o olho. Agora quando eu olhava também... Ai 

ai ai, ui ui. Isso mesmo! Um olhar pode ser inocente, 

mas o olhar sexual já é sexo. Lembra que eu falei 

anteriormente que sexo é fisiológico? Pois bem, e ele 

começa no cérebro (nosso melhor órgão sexual, visto 

que é nele que começam os pensamentos sórdidos e 

altamente excitáveis). Está aí uma parte em que nossa 

cultura pode ajudar um pouquinho desde que a sua 

não seja baseada em mitos e tabus... Quando você olha 

para uma mulher e lhe vem à mente aquela posição 

sexual que mais te dá tesão o seu cérebro logo envia 

um monte de comandos para o seu coração que 

bombeia o sangue rapidinho para o seu pênis que logo 

ficaria ereto se não fosse aquele bloqueio cultural que 

“diz” ao pé de sua consciência que aquele momento e 

local não são propícios a um excitação peniana. 

Percebeu?  
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   E você acha que ela sente diferente? Claro que não. 

Só que no caso dela o clitóris pode se encher de sangue 

à vontade, ela pode até ter um orgasmo que ninguém 

vai perceber. “Uau, Kiss? Como assim ter um orgasmo 

apenas com um olhar?”. Ah, meu caro intumescente... 

É aí que começa a nossa aula prática para fazer de 

você um expert em prazer feminino.  

   Não gosto de usar novela como exemplo de 

comportamento, mas há uma (se passou em 2019) 

chamada Bonsucesso onde havia um personagem 

chamado Marcos, interpretado pelo ator Rômulo 

Estrela, que quando olhava para a Paloma, papel 

vivido pela atriz Grazi Massafera, ele simplesmente a 

despia com o olhar apaixonado. Bem ao estilo “quero 

transar sem intenção” que eu já ensinei anteriormente. 

Pesquise no Youtube e treine esse olhar se baseando 

nele. P.S. toda vez que eu via a cena dos dois juntos eu 

tinha um orgasmo. E, detalhe, quase não tinha cena 

de sexo entre eles. Para as mulheres a fantasia é mais 

instigante do que a prática em si. Anota aí! 

 

2. Bom papo 

 

   Ao contrário do que muitas pessoas pensam, um 

bom papo é sim sexual, em outras palavras, faz parte 
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da cena sexual. Dizer coisas inteligentes e gentis, 

demonstrar conhecimento geral, dizer que admira 

mulheres empoderadas e se mostrar um homem 

interessante fazem total diferença para a conquista da 

gata e mais ainda para levá-la pra cama. Quando ela 

corresponder ao seu olhar e lhe der brecha para uma 

conversa não hesite. Aproveite o ensejo. Não diga 

besteiras ou coisas fúteis. Faça ela rir. Convença-a, 

sutilmente, de que você é o “cara”. Seduza. Sorria. 

Coloque seu corpo para falar junto com sua boca. E o 

mais importante: não toque no assunto sexo. Deixe 

acontecer.  

 

3. Beijo 

 

   O sexo começa no olhar e se desenvolve, sabe aonde? 

Na boca! Não... Não é a hora do sexo oral ainda. Não 

pule o beijo. O beijo de língua diz muito sobre você e 

sobre seu desempenho sexual. No beijo também vale 

aquele lance do encaixe, não se esqueça disso. E 

quando você se atenta e valoriza o beijo, já elimina um 

monte de mulheres que não vão se encaixar com você. 

Duvida? Dê uma olhadinha no seu passado... Perceba 

quantas mulheres você levou pra cama e não rolou 
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gostoso... Agora lembre-se de como era o encaixe do 

seu beijo com os delas?  

Há muitos homens que pulam o beijo porque o que 

interessa mesmo é levar uma mulher pra cama e o 

contrário também acontece. Mas, quando você e a gata 

não querem perder tempo e não se importam de perder 

um número, dispensam logo a possível noite de sexo 

baseada no beijo.  

   Ainda falando sobre o beijo, há mulheres tão 

trabalhadas na própria sensibilidade que chegam ao 

orgasmo com um beijo, mas são poucos os homens que 

conhecem essa tática, justo porque acham que tem de 

chegar logo à penetração (mais uma vez está aí a 

importância de transar como se não quisesse sexo). 

Mas, você agora é um treinando da Kiss e vai caprichar 

no beijo desde essa lição.  

    Antes de mais nada, evite babar. Nesse ponto os 

adolescentes que treinam beijando laranja ou 

qualquer fruta redondinha têm uma vantagem: longos 

anos de treino. Sim, o beijo precisa ser treinado. 

Molhado. Apreciado. Gostoso. O movimento da língua 

precisa ser suave no início e ao longo do beijo, mais 

sensual. Como? Bem, eu só poderia te dizer como eu 

gosto se beijasse você, mas lembra que eu falei que não 

existe receitinha de bolo? Que o sexo é muito 
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individual? Logo, você terá de se colocar metas e 

desafios e treinar o seu beijo a modo de satisfazer você 

e, quanto a ela, tudo é encaixe. O beijo também mostra 

o quanto você é transante e bom de sexo oral. As 

mulheres sempre imaginam essa cena quando o beijo 

é gostoso. O valor e o carinho que você dá ao beijo, na 

cabeça da mulher, é o mesmo tratamento que dará ao 

corpo inteiro dela.  

 

4. Carícias 

 

   Corpo... Para a mulher todo o corpo é sexual. Ao 

contrário dos homens que limitam a excitação à 

cabeça do pênis, a mulher se mostra muito sensível 

em todo o corpo, mesmo porque o nosso (e o seu 

também) maior órgão sexual é a pele. Agora que você 

sabe disso, beije-a acariciando-a.  

   Nãoooo!!! Mão na bunda ainda não! Ainda mais 

quando você conheceu a gata naquela noite ou a 

conhece há algum tempo, mas não tem tanta 

intimidade. Mão na bunda pode soar desrespeitoso ou 

demonstrar que você é muito apressado. Até mesmo 

para quem é super casado ou tem um relacionamento 

de longo prazo.  
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   É claro que ela sabe que a noite vai acabar em sexo, 

mas se isso for explícito perde a graça para ela (transar 

como se não quisesse sexo). Acaricie ombros, pescoço, 

nuca, atrás da orelha... Faça isso com uma das mãos 

e com a outra segure no antebraço dela. Pra quê? O 

antebraço dela vai ser o medidor de onde ela sente 

mais tesão, pois os pelos se arrepiam e esse é meio 

caminho andado para você fazer bonito na cama e 

caprichar nas partes que ela gosta mais. Se ela não se 

arrepiar quando você passar a mão pela orelha, não 

insista. Não se baseie no que é prazeroso para você ou 

que foi para outras com quem já saiu (o prazer é muito 

individual) e sim no que é para ela. Uma mulher não 

vai te dizer do que gosta com palavras, mesmo porque 

nem sempre ela mesma sabe do que gosta. O corpo fala 

por si só, mas isso você só percebe se não pular etapas.  

   Durante a excitação, nosso cérebro dá uma liberada 

no corpo que parece se mexer sozinho, ou seja, sem o 

controle de nossa mente (há um capítulo inteirinho 

sobre essas reações). Quer um exemplo? Naquela hora 

em que você passa a mão suavemente na nuca dela e 

ela se arrepia demonstrando que gosta, as mãos dela 

vão apertar suas costas ou cintura com uma força que 

nenhum dos dois esperava. Isso é o “deixar rolar”. E 

ela fará o mesmo com você. Ela também quer saber do 
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que você gosta. Lembra do ciclo? Quando ela sente 

prazer, ela deseja dar prazer a você. 

 

5. Respiração  

 

   Quando o clima começa a esquentar com os beijos e 

carícias o corpo de ambos luta para ficar cada vez mais 

perto, mas ainda não é a hora do “rala” – sim, “rala” 

também é sexo. Se você sair encostando o pênis dela, 

pode queimar a largada a não ser que ela reaja para 

isso, como por exemplo se ela enfiar a mão na sua 

cueca. Neste caso, se é vontade dela então deixe 

acontecer. Mesmo que isso aconteça você ainda não 

tem certeza de que ela está a fim de sexo e sabe 

porquê? Porque muitas vezes ela só quer provocar 

(coisa de mulher).  

   Por isso você não pode pular a etapa da respiração. 

Não seja bobo. Sua boca está coladinha à boca dela. 

Logo, seu nariz também. Você sente quando a 

respiração dela começa a ficar ofegante e está aí o sinal 

verde para o “rala”. 

 

6. Rala  
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   Menino, você acredita que quando penso no “rala” eu 

sinto falta da minha adolescência?! Eu ralava pra 

caramba para manter a minha virgindade e mal sabia 

eu que aquilo já era sexo. Na verdade, quando você 

cede a uma atração física já é sexo, simplesmente 

porque você já está pensando, sentindo calafrios e 

querendo isso.  

   “Rala” é aquela esfregação gostosa no cantinho da 

balada que esquenta o corpo todo, esconde a cultura 

no bolso e molha a sua cueca e a calcinha dela de tanta 

lubrificação. Pois bem, os homens quando “adultecem” 

se esquecem do rala e partem logo para o vamos ver. 

Quando são casados então, aff... Todas essas etapas 

gostosas acabam e por isso que muitos 

relacionamentos esfriam. Tudo isso que pertence ao 

pacote das preliminares são ignorados quando a 

aliança vai pro dedo. Portanto, se você é um homem 

casado que está lendo isso eu tenho muita inveja da 

sua esposa porque sei que você seguirá à risca tudo o 

que eu escrever aqui.  

   Pronto! Rolou tudo isso e ela aceitou sair da balada 

para irem a um lugar mais privado, ou você se inspirou 

e preparou todo o terreno para surpreender sua esposa 

na cama...  
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7. Motel 

 

   Não a leve para um motel barato. Muito menos para 

a casa de seus pais. Motel barato significa que você ou 

é pão duro ou não está valorizando aquele momento 

com ela e isso é muito broxante.  

   Você não mora sozinho? Jamais a leve para a casa 

de seus pais, pois isso significa que você não é um cara 

independente e pior, a qualquer momento pode chegar 

alguém e acabar com o clima. Altamente broxante.  

   Num momento de falta de grana para um motel 

bacana, transe no carro, mas a leve para um “lugar 

especial”, tipo um mirante. É claro que ela sabe que 

você já abateu muitas presas ali, mas soa como uma 

aventura e todas as mulheres curtem. É melhor que 

motel barato.  

   O melhor mesmo é você sair precavido e a vantagem 

de um motel bacana é que rola sauna, banheira, 

piscina, uma cama confortável, um bom jantar após o 

sexo (dá muita fome) e vocês ficam muito à vontade. E, 

não fique olhando o relógio porque se ultrapassar um 

minuto a mais o quarto dobra de preço, isso é super 

broxante também. A mulher curte muito mais se não 

tiver hora para ir embora.  
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   A escolha do motel é altamente excitante e isso 

também é sexo.  

 

8. Tirar as roupas 

 

   Ao chegar no motel, não vá com sede ao pote. Eu sei 

que você está louco para ejacular, mas se segure um 

pouco mais. A ejaculação é o fim pra você, que acaba 

achando que é pra ela também e aí “fode a porra toda”, 

literalmente. Aprenda a apreciar o seu próprio prazer.  

   Tire as roupas dela bem devagar, isso prepara um 

terreno orgástico que você nem imagina. Primeiro a 

blusa ou vestido, depois as calças dela ou a meia-calça 

e não se preocupe em tirar as próprias roupas, deixe 

essa parte para ela brincar.  

   Explore muito todo o corpo dela. Sinta qual a parte 

que a deixa louca. Entre as pernas é tiro e queda e 

nunca ouvi nenhuma mulher reclamar. Acaricie com 

as pontas dos dedos. Depois de uns quinze minutos 

nessa parte (o tempo é relativo e depende de cada 

casal, ok, estou dando apenas uma estimativa) tire o 

soutien dela. Se o conjunto combinar é porque ela é 

altamente transante. Ela não é boba, meu querido, por 

mais que ela não saia por aí transando com todos, ela 

sempre sai prevenida. Aposte nisso! Não tire a calcinha 
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ainda. Beije os mamilos dela com muita delicadeza. 

Passe a língua em movimentos circulares. Os seios são 

muito sexuais para ambos. E mais, é um dos pontos 

em que ela não consegue mentir quando está tendo um 

orgasmo.  

 

9. Sexo oral 

 

   Depois de corpo e seios devidamente acariciados, 

agora sim tire a calcinha... Com a boca... Descendo 

com o nariz pela vulva (não sabe o que é? Calma que 

ainda temos uma aula só sobre a anatomia feminina. 

Se preferir, vá pra lá e depois volte). 

   Passe a língua bem devagar pela glande do clitóris, 

por si só o prepúcio vai se esconder mostrando parte 

do corpo. Não se assuste, afinal você não sabia que ele 

existia e nunca o tinha explorado sob a ótica 

Sexsência.  

   Não se envergonhe disso. E não o estimule 

diretamente. Ele é muito sensível, duas vezes mais que 

a glande do seu pênis, ou seja, um toque errado e você 

acaba com a transa. Passe a língua devagar e com 

muito carinho. Seja lento nos movimentos e deixe a 

musculatura da língua bem molinha. Língua dura 

machuca. Lamba como se estivesse apreciando seu 
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primeiro sorvete da vida (sim, como uma criança que 

não se importa em se lambuzar). Brinque por todo o 

parquinho de diversão, ou seja, do monte púbico até o 

períneo. Eu indicaria o ânus também, mas ela pode 

entender que você já quer o anal e se assustar. Faça 

isso só quando tiver intimidade com ela. Beije os 

lábios, de baixo... Grandes e pequenos são altamente 

excitáveis. Achou que só existia a vagina entre as 

pernas delas, pois sim?! Se você fizer tudo com muito 

gosto é capaz de fazê-la gozar umas três vezes só ali. 

Depois das lambidas delicadas você pode partir para 

as chupadas, mas sempre com sensibilidade, ok?! 

   Sei também que às vezes a gata está suada (foi do 

trabalho direto pra balada) e a vulva pode ter um 

cheirinho de urina desagradável, por isso o motel é tão 

importante... Para que ambos tomem um banho antes 

para evitarem esse obstáculo.  

   Tudo o que você fizer com ela, como no automático, 

ela retribuirá a você sem que precise pedir. É o impulso 

sexual, sempre queremos dar prazer a quem está nos 

dando prazer e quanto mais prazer você der a ela, mais 

ela dará a você (ainda vou repetir isso mais vezes e é 

proposital). 

 

10. Dedadas 
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   Ah! Outra coisa que as mulheres amam: sexo oral 

em sintonia com dedos. Sim! Sei que é difícil para os 

homens fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas neste 

caso você precisa treinar se achar que não dará conta. 

Por exemplo, o orgasmo é certeiro quando você está 

chupando o clitóris dela ao mesmo tempo em que está 

dedando a vagina e se você acertar o Ponto CUV então, 

ai ai ai papai... Fico louca só de lembrar a sensação.  

   Não sabe o que é o ponto CUV? Aguarde os próximos 

capítulos.  

 

11. Penetração 

 

   Percebe quanta coisa legal dá para fazer no sexo 

antes da tão esperada penetração? Algo do que eu falei 

ampliou seus horizontes? Te deu novas ideias? E 

mais... Para os caras que estão há muito tempo num 

relacionamento onde o sexo já esfriou um pouco, todas 

essas dicas são tiro e queda. Não vou me estender 

muito no quesito penetração porque nesta eu sei que 

você tira de letra.  

 

12. Preliminares 
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“Ué, Kiss, você já não citou todas as preliminares 

possíveis?!”  

 

   Sim, mas preciso alertar sobre uma coisinha. Eu 

odeio preliminares!!!  

 

“Como assim?” 

 

   Quando os homens falam em preliminares pensam 

que é só para brincar com todas as possibilidades que 

citei acima apenas antes da penetração, quando na 

verdade elas precisam continuar acontecendo durante 

todo o ato sexual e em alguns casos, após a ejaculação 

também, principalmente quando ela não chegou lá ou 

quando você quer que ela continue tendo orgasmos 

(múltiplos), ou ainda quando é ela que deseja isso. Não 

há nada melhor para uma mulher do que um homem 

empenhado no prazer dela, ou seja, um expert como 

você está se tornando! Pense num caso em que você 

estava superexcitado e na primeira “botada de pinto” 

ejaculou. O sexo deve acabar por ali?! Claro que não! 

Se a ejaculação é o fim do sexo para o homem não 

precisa ser para a mulher, mesmo que eu saiba que 

você precisa daquele momento de descanso. Você 

precisa dar atenção a ela e principalmente orgasmo 
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caso ela ainda não tenha chegado lá, ou então, vai que 

ela quer mais? Seu pênis precisa do momento 

refratário para descanso, mas seus dedos e língua 

podem continuar ativos. Essa é uma das coisas que 

diferenciam um homem comum de um expert em 

prazer feminino. E, você não está aqui pagando por 

esta experiência (tutorial/curso/treinamento)?! Então, 

se esforce e eu não quero mi mi mi ou desculpinha 

esfarrapada para argumentar que não conseguiu. Dê 

seu jeito! Afinal de contas, é o meu nome que está em 

jogo! 

 

OBS: Nudes 

 

   Outra estratégia de excitação durante o período em 

que vocês dois estão se conhecendo são as fotos de 

nudez trocadas por mensagens, ou popularmente, o 

“nudes”.  

   Sobre isso, é muito comum o homem espalhar as 

fotos da mulher aos amigos para tirar onda e isso é 

crime, sem contar que é um comportamento muito 

imbecil, visto que ao fazer isso o homem trai a 

confiança dela. E, quando ela te envia um “nudes” 

também não significa que ela envie para todos os 
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homens com quem se relaciona. Aliás, nunca venha 

com esse papo de “ela faz isso com todos” que é muito 

chato e demonstra autoestima baixa e insegurança da 

sua parte. Sem contar que, qual é a importância do 

passado dela para a relação de vocês? O que ela fez 

com fulano ou beltrano não significa que ela vá fazer 

igual com você, ou se ela aprendeu algo muito legal 

antes de te conhecer reze para que ela repita. Se 

relacionar com uma mulher experiente é meio caminho 

andado para o prazer.  

   Os homens têm muito mais a aprender do que a 

ensinar e isso acontece não é porque somos melhores 

e sim porque estamos mais acostumadas a buscar 

informação. E outra, nós mulheres não espalhamos os 

“nudes” de nossos parceiros, ao contrário... Vai que 

alguma amiga se interessa e entra na concorrência?! É 

assim que pensamos.  

   Não se estresse comigo e nem pense que estou 

forçando a barra com você. Coaching é assim mesmo, 

na pressão. E ainda tem mais... 
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Lição 8: Se brochar, parta para o sexo oral 

 

   Infelizmente eu não tenho uma receitinha mágica 

para que você não passe pelo constrangimento de 

brochar, ou seja, perder a ereção justo quando você 

está com aquela gata que suou para levar pra cama.  

Os motivos pelos quais a sua brochada pode acontecer 

(estresse, nervosismo, cansaço e etc.) também não são 

pauta para este curso. Entretanto, a alternativa para 

driblar o problema eu posso sim indicar a você: 

quando brochar parta para o sexo oral.  

   Antes de mais nada, tire da sua cabeça que isso é 

um problema seu. Indiretamente até é, afinal a falha 

na ereção depende totalmente do seu estado de saúde 

física e mental, mas quando ela ocorre a pior coisa 

para ambos é quando você para a transa e se lamenta.  

   Primeiro você vai estragar o clima e segundo que 

ambos vão ficar com aquela cara da taxo quando na 

verdade está nas suas mãos reverter a situação. A dica 

é: relaxe e faça ela gozar. Quando você sentir que o 

pênis está murchando ou que ele não dá nem sinal de 

vida mesmo depois dela dar aquela chupada 

caprichada (perdoe-me pelo termo chulo), deixe ele de 

lado e caia de boca na vulva dela colocando em prática 

todas as dicas que dei anteriormente, óbvio. Isso é 
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mais do que justo! Ela caprichou na lingerie e topou 

conhecer um motel novo com você. Sem contar que ela 

não precisa sair no zero a zero e nem você (já que agora 

você sabe o quanto é bom dar prazer a ela). Desse jeito 

ela não vai nem perceber o que aconteceu.  

 

  



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

52 

 

Lição 9: Vulva, clitóris e outros órgãos que você 

nem sabia que existiam 

 

1. Vulva  

 

   Antes de mais nada aprenda a dar o nome correto 

aos órgãos. Aquilo que ela tem entre as pernas não se 

chama vagina e sim vulva (e a vagina faz parte). A vulva 

é composta por (vou citar os órgãos mais importantes 

onde você vai estimular sexualmente, ok, mesmo 

porque não estou aqui para te dar uma aula de 

anatomia completa): monte púbico ou monte vênus; 

grandes e pequenos lábios; clitóris com glande, parte 

do corpo e prepúcio; óstio da uretra e óstio da vagina. 

E entre a vulva e o ânus há o períneo (essa parte 

também é altamente excitável). 

 

2. Clitóris 

 

A parte mais obscura para você e, eu entendo 

perfeitamente, justo porque não é nem citado nos 

livros de biologia é o clitóris! Deixe-me esclarecer uma 

coisa sobre ele: você não sabe o que é.  

   Na verdade, ninguém sabe até estudar sexualidade 

a fundo simplesmente porque foi um órgão renegado 
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pela ciência justo por não influenciar em nada a 

procriação. Também não cabe a mim te dar uma aula 

sobre ele, entretanto, terei o enorme prazer em dizer 

tudo o que você precisa saber para se tornar um expert 

em prazer feminino.  

   O clitóris é o único órgão sexual destinado 

exclusivamente ao prazer. E somente as mulheres o 

tem. Isso! Você divide o pênis entre o prazer sexual e a 

fisiologia de urinar. Portanto, tenha muito zelo ao 

explorá-lo no corpo de uma mulher.  

   Não entendeu muito bem o que é tudo isso? Pois 

bem, é o clitóris. Sim, ele não é apenas aquela 

pontinha rosadinha na vulva e mais... A glande do 

clitóris é como a sua, entretanto, cerca de 10 vezes 

menor e com uma potência de prazer e sensibilidade 

dobradas. Enquanto você tem quatro mil terminações 

nervosas na sua glande, a nossa tem oito mil. Por isso 

não aconselho a meter o dedo ou pressionar a língua 

na glande de forma direta porque pode machucar a 

mulher ou proporcionar sensações não muito 

agradáveis e isso coloca todo o seu empenho no sexo 

oral a perder. Ou seja, trate-o com muito carinho e siga 

todas as minhas instruções no sexo oral: movimentos 

leves e circulares que aumentam de velocidade e 
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potência a medida em que a mulher pede. Simples 

assim e mais detalhes em capítulo anterior. 

   Outra coisa muito importante que você precisa saber 

sobre ele é que não se limita à glande e ao prepúcio. O 

clitóris tem corpo, o qual parte dele pode ser 

perceptível no momento da excitação feminina (todo 

ele se enche de sangue e parte do corpo pode saltar 

para fora ou ele já é sobressaltado em mulheres que 

apresentam a clitoromegalia seja de forma genética ou 

por uso de anabolizante). A maior parte do corpo fica 

do lado de dentro do assoalho pélvico da mulher, assim 

como os bulbos e raízes e, todo esse conjunto rodeia a 

parte distal do canal vaginal. O corpo do clitóris é 

composto de tecido erétil assim como o corpo do seu 

pênis, sendo que este se enche de sangue 

independentemente do ponto em que a mulher está 

sendo excitada (mais um argumento para você 

explorar o corpo dela por inteiro de forma sexual).  

   E, por último, você pode explorar a maior parte dele 

quando for masturbá-la com seus dedos... Tocando a 

parte anterior do interior da vagina você consegue 

estimulá-lo diretamente e é agora que você pergunta: 

“mas, esta parte não seria o Ponto G?”. 

 

3. Ponto CUV 
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   Deixe-me falar um pouco sobre o polêmico Ponto G. 

Ele foi assim denominado em 1981 em homenagem ao 

ginecologista alemão Ernst Gränfenberg que foi o 

primeiro especialista a criar a hipótese da existência 

de tal área, em 1950. Praticamente ontem.  

   O Ponto G é caracterizado por uma área muito 

sensível do interior da vagina que, quando estimulada, 

pode conduzir à excitação e a provocar orgasmos 

intensos (essa sensibilidade varia de mulher para 

mulher, há mulheres que não sentem). Mais 

especificamente, se localiza cerca de 5 centímetros 

acima da parte anterior da parede vaginal, entre a 

abertura vaginal e o canal da uretra.  

Mas, atualmente os especialistas acreditam que na 

verdade essa sensibilidade que algumas mulheres 

sentem é na verdade no Ponto CUV, ou seja, o ponto 

de encontro do clitóris, uretra e vagina. Sim, a uretra 

é um ponto altamente sensível em homens e em 

mulheres e podem ser explorados de forma sexual. 

Inclusive há homens que se masturbam introduzindo 

objetos muito finos na uretra. Acredite se quiser.  

   Agora vem outra famosa pergunta: “Kiss, porque eu 

preciso saber de todos esses detalhes?” 

   Meu caro, todo esse conhecimento é necessário para 

você não cometer gafes e entender quando a sua 
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parceira diz que não está sentindo nada ou está 

sentindo dor. E mais, você ainda pode tirar uma onda 

de especialista no assunto e até mesmo ensinar às 

mulheres inexperientes que passam pela sua mão 

alguns segredinhos sexuais que nem elas mesmas 

aprendem rápido ou com os “zés manés” que pegam 

por aí.  

 

4. Vagina 

 

   Sabe a vagina, que é um canal muscular que liga a 

vulva ao útero, pois bem... Eu tenho que te contar um 

segredinho sobre ela: é pouquíssima inervada.  

 

“Não entendi nada, Kiss” 

 

   Meu caro, significa que o canal vaginal é o órgão 

sexual menos excitável do corpo feminino e este é mais 

um argumento para que você tenha certeza de que 

penetração não é sexo.  

 

“Duvido, Kiss, não é possível! Então, como você explica 

o orgasmo vaginal? Você não disse, anteriormente, que 

eu tenho de dedar a vagina durante a masturbação?” 
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   Orgasmo vaginal não existe! E sim, eu disse isso 

mesmo sobre a masturbação.  

   A explicação sobre o orgasmo está no próximo 

capítulo. Agora sobre você duvidar de mim eu tenho 

um único argumento: se a vagina fosse altamente 

inervada (o que justificaria a excitação) a mulher 

morreria de dor durante um parto normal. Simples 

assim!  

   Entretanto, a não é por causa disso que ela deve ser 

ignorada durante o ato sexual, visto que, durante a 

penetração (do pênis ou de um dedo) a parede da 

vagina fica encostadinha na parte interna do clitóris e 

este sim é o órgão excitável. Aliás, não importa onde a 

mulher está sendo estimulada (cabeça, costas, pernas, 

bumbum, seios e etc.) o clitóris se enche de sangue e 

fica ali bombeando até rolar o orgasmo.  

 

5. Clitoromegalia e outros formatos mais 

 

  Opa! Pensou que eu fosse pular esse assunto?! Claro 

que não.  

   Na sua vida sexual você vai se deparar com diversas 

vulvas com cheiros e formatos diferentes, além de 

clitóris grandes e pequenos.  
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   Vamos aos cheiros das vulvas primeiro. Essa região 

na mulher vive úmida e com a umidade é inerente que 

venha acompanhado daquele cheirinho que só você, 

como homem, sabe como é. Eu não digo que as 

mulheres sabem porque, infelizmente, nem todas se 

atentam a própria higiene e saúde. É aconselhável que 

a mulher cheire a própria calcinha para conferir se 

está tudo bem, mas rola um preconceito... Cheiro 

muito forte e diferente do que é comum, é sinal de 

inflamação e deve-se procurar um ginecologista. Para 

evitar qualquer constrangimento na hora do sexo oral 

eu aconselho a ambos tomarem um bom banho assim 

que chegam ao motel. Aliás, faça disso um gostoso 

aquecimento para a cama. Se a gata for casual, nem 

pense em falar algo se perceber se o cheirinho dela está 

exagerado porque você vai acabar com o clima. 

Entretanto, se a gata for sua parceira de longa data, 

não fica feio comentar e indicar que ela procure um 

ginecologista. Esse é um comportamento que vai soar 

positivo, visto que você se mostra preocupado com a 

saúde dela.  

   Quanto aos formatos e tamanhos de vulva... Se você 

é um cara em início de vida sexual, não pense você que 

vai se deparar com as vulvas das capas de revista ou 
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as dos filmes pornôs. O mundo real é muito diferente 

e as vulvas também.  

   Logo, não faça nenhuma piadinha pejorativa e muito 

menos broche quando a gata tirar a roupa pela 

primeira vez. E, lembre-se, o formato nada tem a ver 

com o desempenho sexual dela e muito menos com a 

resposta dela a sua excitação. Há algumas mulheres 

que têm os pequenos lábios muito grandes e que 

chegam a ultrapassar os limites dos grandes lábios. Há 

uma cirurgia para dar um jeitinho nisso, mas eu não 

aconselho visto que quanto maior a área de contato 

maior é o prazer e você vai usar isso de argumento para 

encher a bola dela quando ela demonstrar que isso 

afeta a sua autoestima.  

   O mesmo vale para o clitóris. Alguns podem 

apresentar o que a Sexualidade chama de 

clitoromegalia, ou seja, quando ele é grande do lado de 

fora. Têm homens que se assustam e cometem a gafe 

de comentar que é um micropênis. Aff. Isso constrange 

muito a mulher que tem um super clitóris, ainda mais 

que nem todas tem grana para uma cirurgia para 

diminuí-lo e eu nem aconselho a isso (quanto maior a 

área de contato maior é o prazer). Algumas mulheres 

têm clitoromegalia por genética (nascem assim), já 

outras desenvolvem quando usam hormônio para 
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“bombar” na musculação. Bem, eu nunca ouvi 

nenhum homem reclamando disso, portanto não seja 

o primeiro.  
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Lição 10: Sexo anal 

 

   Achou que eu ia esquecer dele, pois sim?! 

   É o sonho de todo homem, embora haja os que não 

fazem muita questão.  

   Há grandes mitos sobre ele que atingem muito mais 

as mulheres do que aos homens. Sendo assim, serei 

breve. 

   Há mulheres que sentem dor e há aquelas que 

sentem muitos orgasmos e até preferem o sexo anal ao 

vaginal. Sobre as que sentem dor o que você precisa 

saber para respeitá-la ao ouvir um não, assim como 

pode usar isso como argumento é o seguinte... O ânus 

é composto por dois músculos esfíncter (que abrem e 

fecham): o interno e o externo. O externo é voluntário 

e contrai e relaxa conforme queremos. Contudo o 

interno é involuntário e a contração e o relaxamento 

dele dependem do nosso cérebro, logo se a mente da 

mulher é recheada de mitos e tabus, de moralismo ou 

foi afetada por um trauma, ela vai sentir dor no sexo 

anal e pior, vai levar isso para a vida toda. 

   Com relação a trauma, não significa que a mulher 

tenha passado por situação de abuso ou violência. Por 

vezes (e isso aconteceu comigo) o inocente ato de uma 

mãe ao aplicar supositório no ânus de uma criança, 
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pode provocar um trauma. Não estou dizendo aqui que 

a mãe teve alguma intenção sexual com a criança, 

claro que não. Aff. Estou dizendo que esse simples ato 

é feito de forma nada prazerosa justo porque a mãe 

não imagina a possibilidade disso traumatizar um 

indivíduo de forma sexual.  

   Outros argumentos que você pode utilizar para 

ganhar um “cuzinho” e ajudar a gata a “desnoiar” são: 

• Sexo anal não é sujo; 

• Não provocam hemorroidas (na verdade temos 

hemorroidas daí, quando elas inflamam é que é 

o problema); 

• A mulher não defeca por estimulação do sexo 

anal, desde que esteja com o intestino vazio; 

• A dupla penetração (com a ajuda de um sex toy) 

pode ser uma experiência incrível e muito 

prazerosa. 

 

   E mais... Proponha uma noite de pipoca e assistam 

juntos a temporada do sexo anal que está bombando 

no Sexsência.  

 

    Outra coisa muito bacana que não posso deixar 

passar: o sexo anal pode ser mais prazeroso para você 

do que pode ser para ela e isso está longe de significar 
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que você é homossexual, justo porque a penetração 

anal estimula diretamente a próstata que é altamente 

inervada. O ponto de excitação e prazer do homem 

independe de sua orientação sexo afetiva. Se você 

gosta de ser penetrado (pelos dedos de uma mulher ou 

por algum brinquedinho), parabéns pra você porque 

vai expandir muito a intimidade com sua parceira e as 

possibilidades de prazer de ambos (muitas mulheres 

têm a fantasia de penetrar o homem), logo, pode pular 

essa parte. Já se você tem preconceito, experimente 

sozinho em casa com a masturbação e assista ao vídeo 

no Sexsência onde trato deste assunto.  
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Lição 11: Prazer X Orgasmo 

 

“Não é tudo a mesma coisa, Kiss?” 

    

   Claro que não.  

    Há mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, 

outras que já sentiram, mas como não sentem aquela 

coisa que todos falam, não fazem muita questão de 

sentir. Há ainda as anorgásmicas, ou seja, que têm 

disfunção sexual e aquelas que vão sentir um orgasmo 

real pela primeira vez na sua mão. 

   Por favor, não confunda falta de orgasmo com 

“frigidez”. Aliás, nos nossos estudos de sexualidade 

nem usamos esse termo e este, está relacionado à falta 

de desejo sexual e não a capacidade de ter ou não um 

orgasmo. Falta de desejo, depois deste curso (se você 

seguir tudo à risca) não será mais um problema para 

a sua parceira.  

   Prazer sexual é aquele bem-estar e, muitas vezes, 

aquela coisa louca e incendiária que faz a mulher 

querer mais e mais e mais até atingir o orgasmo (e, 

muitas, ela ainda deseja sentir mais e mais mesmo 

após o orgasmo). Já o orgasmo é o ápice do prazer 

sexual, é o reforçador do desejo sexual. E para a 

mulher, o orgasmo não é o ponto final da transa. 
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Também não deveria ser para você, visto que 

ejaculação e orgasmo são coisas diferentes, mas isso é 

tema para outro curso. 

   Muitas mulheres, muito bem resolvidas com sua 

própria sexualidade e aliadas a um expert em prazer 

feminino, chegam a ter orgasmos múltiplos e orgasmos 

só de pensar em te encontrar novamente agora que 

você é um treinando meu. Risos.  

   Algo que é muito importante para você saber é que 

nem toda transa precisa chegar a um orgasmo. “Como 

assim, Kiss?”. Há dias e dias. Há dias em que a mulher 

não está tão entregue assim à transa, sei lá por quais 

motivos (estresse, cansaço, problemas pessoais e etc.) 

e por isso você não deve se culpar ou não se achar um 

expert porque a gata não chegou lá. E deve deixar isso 

bem claro para ela também para que não precise fingir 

para te agradar. Que besteira! Aliás, vou incluir isso 

num curso para elas também.  

   Saber a diferença entre prazer e orgasmo é essencial 

para que ambos fiquem à vontade para a transa, 

mesmo que o lance seja casual ou de uma noite só. 

Outra coisa sobre orgasmo é que não existe orgasmo 

x, y ou z, ou seja, não existe orgasmo anal, vaginal, 

clitoriano ou seja lá qual nome mais existir. Orgasmo 

é uma sensação só e eu já citei acima: é o ápice do 
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prazer. Ele pode acontecer independentemente do 

ponto de excitação em que ela esteja sendo estimulada. 

Há mulheres que sentem orgasmo com cafuné e outras 

com massagem nas costas. Não pense que apenas 

vagina, ânus e clitóris são as únicas possibilidades de 

orgasmo e prazer. Sexo começa no olhar, lembra? 

Há vários vídeos meus no Youtube onde eu alerto às 

mulheres que o orgasmo não pode ser uma obrigação 

no sexo. Às vezes ele pode não acontecer. Se a 

ausência for frequente, é claro, por no mínimo seis 

meses em todas as transas durante esse período, 

configura disfunção. Mas se a ausência rola de vez em 

quando não tem problema. Problema mesmo é a 

mulher nunca sentir prazer na transa. Este sim 

precisa estar presente sempre. Uma transa sem prazer 

mostra que ela está ali por obrigação ou por qualquer 

outro tipo de pressão e isso não é legal. Se você tem 

uma parceira de longo prazo que avisa que não está 

sentindo prazer na transa, é sinal de que você precisa 

repensar seu comportamento sexual e refaça este 

curso se for preciso.  

 

• Como saber que ela teve um orgasmo 
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   Eis a pergunta que nunca se cala aos homens 

realmente interessados em saber se mandam bem no 

sexo ou não, visto que a maioria simplesmente prefere 

acreditar no que elas dizem, ou melhor, gemem. 

Entretanto, meu caro, nós mentimos muito bem 

quando nos é interessante. O fato de fingirmos 

orgasmo está muito mais atrelada ao nosso ego para 

não sairmos por baixo na transa do que para agradar 

vocês. Ou então, usamos desse artifício quando a 

transa está muito ruim e a gente quer que acabe logo. 

Mas, você como meu treinando predileto (ao menos 

nesta experiência) vai saber agora quais são as reações 

de um orgasmo real para não se deixar ser enganado. 

São eles: 

 

• Intumescência areolar (ereção dos mamilos, ou 

seja, bico do seio arrepiado); 

• Aumento mamário (não preciso explicar); 

• Tensão nos músculos faciais; 

• Pescoço rígido; 

• Boca aberta ou cerrada; 

• Músculos abdominais tensionados; 

• Contração dos glúteos (o que favorece a tensão 

sexual diretamente); 
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• Contração do esfíncter anal (lembra que eu falei 

que as carícias permanecem durante a 

penetração? Pois bem, ao penetrar seu pênis na 

vagina, seus dedinhos devem estar espalhados 

por outras partes do corpo dele e, se por acaso, 

você estiver com o dedinho no ânus, perceba 

que ele se contrai no momento do orgasmo); 

• Tensão nos braços (eles se esticam ou te 

abraçam forte); 

• Contração dos dedos das mãos e pés (como se 

quisessem agarrar); 

• Hiperextensão involuntária do arco dos pés; 

• Piloereção (pelos arrepiados); 

• Aumento da frequência respiratória 

(hiperventilação); 

• Taquicardia; 

• Aumento da temperatura corporal; 

• Forte transpiração; 

• Aumento dos pequenos lábios (incham como 

um pão de hamburguer) e projeção afastando 

os grandes lábios expondo a abertura da vagina 

(isso você só vai perceber se não estiver 

penetrando a vagina com o pênis – e sim com o 

dedo lá); 

• Aumento do corpo do clitóris; 
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• Projeção da glande do clitóris sobre o prepúcio 

(o botãozinho salta pra fora da pele que o 

protege). 

 

   Gemidos e gritos não são reações que os homens 

podem levar à sério, pois tem muita mulher que finge 

ou que tem orgasmo calada. Essa reação é coisa de 

filme pornô.  

   É claro, também, que nem todas as mulheres têm 

todas essas reações ou as tem simultaneamente. Isso 

vai depender da intensidade do orgasmo também. Há 

orgasmos muito ou pouco intensos. Há algumas 

reações que são facilmente perceptíveis outras não e 

isso vai depender da sua experiencia sexual. No final 

das contas o mais importante é se atentar ao prazer 

dela como um todo e, se você perceber que ela está 

fingindo e há intimidade para isso, pergunto por que 

ela está fazendo isso. Não tenha medo de falhar no 

sexo. Abrir o coração e perguntar pode ser uma bela 

forma de aprender mais sexualmente, principalmente 

quando a mulher é mais experiente que você. Eu já me 

relacionei com garotos mais novos que me pediam para 

avaliá-los sexualmente e eu adorava “ensinar”. Isso é 

muito comum de acontecer com uma gata casual e não 

há vergonha nenhuma para ambos dialogarem sobre 
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sexo. O mesmo vale para parceiras de longo prazo. Por 

vezes, o sexo cai na rotina e ambos se esquecem de se 

empenhar nas fantasias ou de propor novas 

experiências e é nessa hora que entra o diálogo. Não 

encare isso como uma reclamação ou um problema 

seu e sim como uma melhoria para o casal. Ao 

contrário, deixe sempre a sua gata à vontade para se 

abrir e encare as críticas como um toque, eu garanto 

que quando a mulher fica calada é sinal de que não 

quer te ver novamente. Prefira sempre que ela diga o 

que pensa e o que sentiu na transa. Sua parceira será 

muito melhor professora que eu, pois só ela pode sentir 

o seu desempenho, enquanto eu fico aqui de longe 

torcendo para que você assimile tudinho o que disse 

para colocar em prática com muita eficiência.  
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Lição 12: Preservativos 

 

   Você não gosta de usar camisinha ou foi 

condicionado culturalmente a não gostar? Sinto tocar 

neste tema, mas ele é muito importante.  

     Eu não vou aqui dizer a importância e todo aquele 

discurso sobre saúde e prevenção porque você já sabe. 

Eu vim aqui para falar sobre as camisinhas coloridas, 

com sabores, que esquentam ou esfriam, que fazem o 

efeito da bala halls ou do gelo, as extrafinas que fazem 

aquele blá blá blá chato de que “camisinha tira o tesão” 

cair por terra e do quanto é excitante pedir que ela 

coloque o preservativo para você. Camisinha não tira a 

sensibilidade do pênis e qualquer especialista em 

sexualidade diz isso e eu, digo como especialista e 

comprovo na prática, pois deixei de usar pílula 

anticoncepcional após o nascimento da minha baby e 

passei a usar preservativo com o meu marido. O tesão 

de ambos continua o mesmo ou melhor, aumentou 

porque eu sempre gostei daquelas que ardem a vagina 

e ele não só investe nesse tipo como também passou a 

comprar as que esquentam, as saborizadas e por aí 

vai.  

   A camisinha tem de fazer parte do ato sexual com 

penetração ou sexo oral (quando ela pratica em você) e 
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deixar que ela esfrie a transa é uma opção unicamente 

sua simplesmente porque você pode fazer desse 

momento mais um ritual de excitação. É na hora de 

colocar o preservativo que você simula uma dança 

sensual ou propõe uma aulinha ensinando-a a colocá-

la em você. Olha que maravilha, pois para isso ela vai 

precisar masturbar você. A única coisa que eu 

aconselho é que ela não tente essa façanha com a boca 

visto que pode rasgar a camisinha sem que ambos 

percebam e aí nasce aquela coisinha fofa nove meses 

depois.  

   Não conhece as diversas possibilidades que citei 

acima? Há sites que explicam cada um dos tipos de 

preservativos e farmácias que têm uma gama de 

variedades.  

   E, se mesmo depois de eu ter argumentado que 

camisinha não tira a sensibilidade, ainda assim você 

se negar a usar, tente a feminina. Sim, ela também 

serve como preservativo masculino.  
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Lição 13: Brinquedos eróticos não são inimigos 

 

   Estamos quase chegando ao final da nossa 

experiência e eu preciso alertar a você sobre uma 

coisinha que nós mulheres amamos, mas os homens 

têm medo: brinquedos eróticos ou sex toys. Leia-se 

vibradores, órteses penianas (que simulam o pênis), 

bullets, dadinhos do prazer, capas penianas, capas 

para línguas, anéis penianos, lubrificantes de todos os 

tipos dentre outras artimanhas.  

   Nada disso é inimigo do homem e muitos acham que 

não estão sendo suficientes no sexo quando a parceira 

aparece com um ou toca no assunto propondo de 

experimentarem juntos alguma novidade. Que 

besteira. Os brinquedinhos eróticos servem para dar 

uma mudada na rotina, para provocar alguma fantasia 

ou para excitar ainda mais a parceira. Lembre-se do 

que você aprendeu aqui? Dar prazer a ela vai te 

proporcionar mais prazer ainda. Ou, em outras 

palavras, o prazer dela tem de ser o seu objetivo 

sexual.  

   Experimente. Não se negue. Ou melhor, proponha. 

Compre você os brinquedinhos do casal. Você vai 

surpreendê-la. 
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Lição 14: O que mais atrai as mulheres  

 

   Esse final de semana, um seguidor me procurou 

desesperado para saber o que fazer para deixar a gata 

que ele vai sair pela primeira vez apaixonada. Bem, 

você já aprendeu aqui que não existe receitinha de bolo 

e que o prazer é algo muito individual. O que vale para 

ela não vale para mim ou para outra e vice-versa. É 

claro que você não tem como saber do que ela gosta 

sem antes transar com ela, mas existem coisas que são 

muito básicas e que de uma forma geral conquistam 

todas as mulheres. Se existe alguma que não goste de 

algo que citarei abaixo me informe, por favor: 

 

1. Surpreenda 

 

   No início de um relacionamento é muito fácil 

surpreender uma mulher, basta tirar da manga tudo o 

que você aprendeu ao longo da vida para conquistar 

uma gata. A surpresa vai esfriando quando o 

relacionamento vai se estendendo, ou seja, ganhando 

anos. Entretanto, você agora é um expert em prazer 

feminino e sabe que a surpresa é uma das coisas que 

não deixam a relação cair na rotina. E aí você vai me 

perguntar o que deve fazer para surpreendê-la sempre. 
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Bem, isso é você quem vai me responder, pois só você 

sabe do que a sua parceira gosta. Flores? Jantarzinho 

no meio da semana? Aquele cineminha que vocês não 

curtem desde o nascimento do bebê? Uma viagem 

inesperada? Aquele bilhetinho na porta da geladeira? 

Nem pense em escrever lista de compras neste caso! 

Um novo sex toy? Sexo a três? Suingue? Sei lá. Isso é 

muito individual. 

 

2. Fantasia 

 

   Não digo somente a fantasia de enfermeira que você 

comprou para ela usar para você! Aliás, inclua isso 

como um brinquedinho erótico. Digo fantasia de um 

modo geral. O cérebro é o nosso melhor órgão sexual e 

deve ser explorado sempre. Algo que parece bobagem, 

mas muitas mulheres gostam, é de encenar situações 

que fogem à rotina do casal, ou de você fingir que é 

aquele galã da novela das oito ou que você faça um 

strip-tease vestido de marinheiro ou sei lá, qualquer 

outro tipo de situação imaginária que você posso 

utilizar para surpreendê-la.  

 

3. Strip-tease 
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   Você não precisa estar com uma fantasia para tirar 

a roupa sensualmente para ela e na boa?! São poucos 

os homens que sabem fazer um bom strip-tease e isso 

nos enlouquece. Se você não sabe por onde começar, 

pesquise tutoriais no Youtube ou simplesmente copie 

os homens que já fazem isso em filmes ou shows.  

 

4. Aquele olhar 

 

   Sei que já falei sobre o olhar e ele é tão importante 

que preciso repeti-lo no final desta lição. Um olhar diz 

tudo o que você quer, inclusive ele pode despi-la sem 

que ela mesmo perceba. Quer uma dica? Procure no 

Youtube cenas da novela Bonsucesso onde o ator 

Rômulo Estrela, com seu personagem Marcus, olha 

para a Paloma, interpretada pela atriz Grazi Massafera 

(já citei isso). A maneira como ele olha para ela me 

deixa muito excitada assim como a várias amigas com 

quem já troquei essa figurinha. Sei que você odeia 

novela, mas quando você perceber que sua parceira se 

encontra fissurada num personagem masculino 

específico, deixe o preconceito de lado e observe como 

ele olha para a sua mocinha.  

 

5. Respeito 
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   Não importa se ela gosta de levar uns tapas na cama 

ou se ela é mais atirada ou mais ousada. Toda mulher 

gosta de ser respeitada e isso nada tem a ver com o 

que ela gosta na prática sexual. Não é não e você 

precisa entender isso. Forçar qualquer barra coloca 

você na lista dos homens que não valem a pena de cara 

(os quais estão listados no meu livro “Como ser uma 

Mulher Solteira”). 

 

6. Priorize o prazer dela 

 

   O que mais excita uma mulher é ter a certeza de que 

você está empenhado em priorizar o prazer dela. Essa 

é a única forma dela se entregar de corpo, alma e 

orgasmo.  

 

Não entendeu? Então, leia este livro novamente e 

refaça e /ou curso.  

  



Torne-se um expert em prazer feminino 

 

78 

 

Lição 15: Na dúvida, busque ajuda profissional 

 

   Não digo isso para propagar o meu trabalho no 

Sexsência e como Sexóloga não e sim porque é 

supernormal não captarmos os ensinamentos de um 

curso de primeira ou com 100% de aproveitamento. 

Até porque eu não posso dizer que criei um curso 

perfeito e que vai resolver todos os seus problemas 

sexuais, porque estarei mentindo (há diversos outros 

cursos na minha lista de produção relacionados à 

sexualidade).  

   Como falei em diversas lições aqui, o prazer é algo 

muito individual e, assim como é para as mulheres, os 

homens também têm o seu próprio mundinho que 

inclui a maneira como foram educados, a cultura da 

sociedade em que vivem, a cultura da “tribo” a qual 

pertence, a forma como sentiram e vivenciaram as 

próprias experiência e etc.  

   Sem contar, que não é vergonha alguma pedir ajuda 

minha ou de outros profissionais de forma individual. 

O que eu apresento neste curso é que dá certo de forma 

geral, leia-se para uma grande parte dos homens e eu 

comprovei isso durante minha experiência como 

Sexóloga. Por isso, se você precisar de dicas mais 
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individualizadas porque você tem uma parceira e vive 

coisas que não citei aqui, pode contar comigo. Estou a 

sua disposição no www.sexsencia.com.br, onde há 

todos os meus contatos profissionais e redes sociais.  

 

Foi um prazer criar este conteúdo para você. 

  

http://www.sexsencia.com.br/
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Nota final  

 

   Outras ressalvas, visto que você pode me julgar de 

forma diferente por fantasiar o que você pensa que sou 

por conta da minha exposição na mídia ou por conta 

da linguagem mais intimista utilizada aqui:  

1. Eu não saio com meus leitores ou treinandos; 

2. O meu trabalho é muito sério e eu não aceito 

teste do sofá; 

3. Uma noite de amor comigo vale muito além do 

que você pode sonhar em ter no seu bolso 

algum dia, pois, não tem preço em dinheiro que 

pague a minha vontade, portanto, nada do que 

você me ofereça materialmente vai me 

convencer a sair com você, mesmo porque hoje 

estou casada; 

4. Eu não tenho empregada, minha filha não tem 

babá e meu marido não tem amante, logo, se 

você vier com aquele papinho de “não sou 

ciumento” eu lhe respondo que não tenho 

tempo para ser nada diferente de monogâmica 

e fiel; 

5. Não sou “puta” e nem nunca fui, mas os 

homens em geral acham isso só porque sou 
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loira, e trabalho com o sexo – escrevo, trato, falo 

e palestro sobre e sem pudores. 

 

   Fazer isso não é nada difícil para mim, já que desde 

adolescente aconselho amigos, mas confesso ser difícil 

“pra caraca” aturar as abobrinhas dos engraçadinhos 

que chegam ao meu local de trabalho com segundas 

intenções. Perda de tempo e dinheiro, pois eu não 

perdoo o pagamento do coaching. E, como mulher eu 

não posso desistir da minha carreira. Não posso, 

simplesmente, deixar pra lá por conta desses 

preconceitos que me rodeiam. Preciso impor respeito! 

   Outro fato que me prejudicava pessoalmente é que 

também sou jornalista. E daí, por uma matéria, 

coluna, projeto ou ideia, todos acham que eu tenho de 

conquistar tudo isso com o teste do sofá. Eu jamais me 

submeteria profissionalmente a tal proposta. Bendita 

seja a “puta que pariu” que aceita todos que eu mando 

pra lá propositalmente com letras em CAPS LOCK. 

   Meu primeiro livro fala de dignidade feminina e 

alguns tais protótipos de chefes vem com essa 

blasfêmia. Se eu não fosse presa, eu os mataria com o 

olhar, indecente e inescrupuloso como os deles. E o tal 

teste do sofá não se restringe ao âmbito profissional 
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não. Em situações pessoais o convite também ocorre, 

e eu nego com todo o fervor do meu coração! 

   Outra coisa que preciso deixar muito clara... Uma 

coisa que todos riem como se eu estivesse contando 

uma piada: eu só entendo de sexo na teoria. Na 

prática, na hora do “vamos ver”, da explosão sexual, 

da subida no ventilador e escalada da parede, eu faço 

amor. Brochou? Que pena! Eu nunca fui santa, mas 

daí a me taxar de avassaladora, a insaciável engolidora 

de cobras, “tá de sacanagem, né?!” E se eu não puder 

transformar minha vontade na cama, do meu jeito, ou 

seja, de forma bem carinhosa, delicada e cheia de 

beijinhos, o homem não me serve e pior... Não ganha 

a sobremesa: aí sim começa a selvageria. Nunca 

transei com ninguém por interesse ou bons 

argumentos, exceto pelos sexuais. Não me deixo 

persuadir, muito menos por outro propósito atrelado. 

Qualquer pequena insinuação do tipo contrária, já me 

brocha e puxa o gatilho para o fim, sem mesmo 

começar. Já era. Portanto, não me venha com convites 

esdrúxulos sobre sexo selvagem e sem qualquer 

envolvimento sentimental – ao menos a amizade tem 

de rolar! Até porque, agora é tarde demais para 

qualquer um que tentar... Estou casada e sou 

monogâmica. 
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   Não conto nos dedos, mas sei exatamente com quem 

eu fiz amor. Cada qual com sua história e importância. 

Cada qual com seu nome – bem lembrado −, lugar, 

intensidade e sentimento. E todos foram por um único 

motivo: VONTADE. A minha, principalmente. Aquela 

que é incomparável e inegociável. Aquela que sempre 

precisa de um bom motivo que provoque sua 

existência. Porque estou escrevendo tudo isso? Para 

que você comece a entender a cabecinha das mulheres 

(há um curso exclusivo sobre esse tema que estou 

preparando) e que sim, gostamos muito de prazer, e 

também separamos sexo de amor. 

 

   Com todo esse blábláblá, eu lamento aqui, a grande 

profissional de comunicação que cada peixe grande, 

perdeu pela vaidade machista da virilidade baseada no 

poder ao sexo feminino. A Sexóloga que poderia ter 

resolvido muitos problemas se não fossem pelas 

confusões das bolas pelos treinandos. Lamento, 

também, e mais ainda a amiga que cada engraçadinho 

deixou de conquistar, e a mulher para a vida inteira 

que muitos deles teriam namorado se não fosse o 

convite absurdo e “desproposital”. Portanto, baby, não 

seja mais um a dar esses moles, afinal, nunca se sabe 
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quando posso ser algo, na sua rotina, além de sua 

Sexóloga.  

   Ah... Não se apaixone por mim somente porque falo 

o que você deseja ouvir. Muitos treinandos confundem 

essa bola também.  
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Sobre Marianna Kiss 

   Eu sou Marianna Kiss – bem, eu já disse isso lá em 

acima –, minha primeira formação é como jornalista e 

no mesmo ano lancei também meu primeiro livro: 

COMO SER UMA MULHER SOLTEIRA. Na minha 

cabecinha era uma comédia, mas o público feminino 

encarou como autoajuda. Que se faça a vontade do 

público. Entretanto, esta não foi minha única 

surpresa: os homens foram os meus maiores 

compradores porque eles liam – por curiosidade – e 

depois passavam a bola para suas parceiras para que 

elas aprendessem a ter mais autoestima (e de tabela 

não perturbá-los nas noites de chopinho com os 

amigos do trabalho ou as de futebol). Outra surpresa 

foi que todo mundo me procurava para terapia. Aff. Eu 

não era psicóloga e na época eu estava sem grana para 

embarcar em outra faculdade, foi aí que me 

especializei como Coach – treinador motivacional que 

te ajuda a ir do ponto a ao b a curto – e, também em 

Sexualidade e Sexologia para encarar tudo o que me 

perguntavam. Hoje, 2019, estou me pós-graduando 

em Terapia Sexual e Sexologia e tenho uma agenda 

lotada de clientes, logo, saiba que eu sei exatamente 

tudo o que falo, ou seja, tudo tem embasamento 

científico e muito estudo. 
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Sobre o Sexsência  

O Canal de Educação Sexual Sexsência surgiu dessa 

demanda que eu tinha para “solucionar” os problemas 

sexuais dos meus leitores. Coloco “solucionar” entre 

aspas porque não sou milagreira, eu apenas indico os 

caminhos que conheço e que sei que dão certo e o 

mérito de seu sucesso é todo seu, assim como o ônus, 

pois se você não se empenhar ou colocar em prática o 

que está neste tutorial, eu não posso fazer nadinha. 

Você é total responsável por seus atos – e isso inclui 

sua autoestima, seu prazer, seu jeito de ser e agir e 

pelo o que sente, sim porque esse papo de “a gente não 

manda no coração” é metade papo furado e você vai 

entender o motivo em breve nos próximos cursos. 

O Sexsência foi além do Youtube e hoje está também 

na Rádio Saara, no Instagram, na Revista Sexsência, 

nos eventos SexDay´s e nas minhas palestras. Logo, 

sinta-se convidado a passear por todos os cantos do 

meu universo.  

Ah! Tenho cinco títulos publicados e dois deles 

relacionados à sexualidade e a comportamento: 

COMO SER UMA MULHER SOLTEIRA, já citado e 

NERDS PARA MULHERES, este trata do universo sexo 
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comportamental dos adolescentes nerds. Ambos 

disponíveis para compra em e-book na Amazon e no 

Clube de Autores impresso.  

Saiba tudo no www.sexsencia.com.br. 

 

http://www.sexsencia.com.br/

