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Bugil
Para pecinta menempatkan diri mereka begitu, yang anggotanya diarahkan pantatnya dari belakang. Ketika dia
menyisipkan menyembunyikan penis ke dalam vulva wanita itu, ia menarik pinggul ke atas sampai sebatas pinggang
pribadinya dan pada saat yang sama memaksanya untuk miring lebih tinggi bagian depan tubuhnya.
Untuk mempertahankan stabilitas yang lebih baik agar ia dapat menyampaikan kepada-Nya penuh semangat, dia
membantu dirinya di pergelangan kaki kekasihnya. Cara memijat vagina oleh penis dan penis adalah menyusui oleh
vulva menawarkan pasangan perasaan kerinduan yang mendalam pada posisi pijat.
Orang itu akan kelompok otot yang kuat di kaki dan lengannya untuk mantaining posisi ini selama diperlukan untuk
mendapatkan orgasme non-ejakulasi.
Wanita itu memiliki kontrol yang luar biasa dari kedalaman kenikmatan dalam posisi ini dan karena itu ia juga dapat
membantu orang dengan menghentikan gerak ketika ia merasa bahwa ia mencapai tingkat preorgastic.
Posisi ini memiliki keuntungan baik memicu sensasi vagina kokoh untuk wanita itu.
Daerah atas vagina bekerja dengan sangat banyak sekali oleh kelenjar dan batang penis diperkenalkan horizontal.
Untuk mengintensifkan pijat ini jauh lebih, wanita itu memungkinkan kepalanya jatuh ke belakang untuk bawah dan,
tetap memegangi pergelangan kekasihnya dan bersama dengan pantatnya bersandar di pahanya, dia memakan
penisnya, yang mempertahankan kemantapan dia, rakus untuk yang lengkap panjang.
Tempat ini membantu perempuan untuk memiliki manajemen lebih pada kesenangan sebagai akibat dari arus vitalitas
seksual di sepanjang tulang punggung ke puncak, menghasilkan jenis ditinggikan orgasme.
Tempat berdiri manusia hadiah dia manajemen lebih atas kedalaman kesenangan sebagai cara untuk menghindari
orgasme ejakulasi.
Saat bersetubuh wanita itu ternyata di seluruh orang itu seperti putaran roda sumbu vertikal horizontal. Keuntungan dari
posisi yakin orang belaian nya sebuah mencubit putingnya. Selama setengah dia bisa membelai dada orang berbaring,
yang penisnya menggunakan nya seperti poros dalam daging dan darah. Dengan menggeliat dan mengangkat dirinya
sedikit, ia mengambil hanya panjang penisnya dia keinginan untuk benar-benar merasa dalam dirinya sendiri. "Poros itu"
posisi membantu setiap pria dan wanita untuk memiliki konsentrasi mental yang sangat baik. Karena itulah tempat ini
benar-benar membantu bagi laki-laki yang sudah mulai praktek penahanan seksual.
penis orang itu mengisi vulva membuka wanita sepenuhnya. pahanya berada di tingkat bahu orang tersebut, yang terjun
ke dia dalam-dalam dan tegas, agar dia akan dapat merasakan dimensi dan ukuran anggotanya semua lebih baik.
Sepanjang "Pukulan dari lembu djantan" posisi wanita itu bisa stroke pantat orang itu bersama-sama dengan tangannya.
menyodorkan kuat pria itu menentukan meningkatnya vitalitas seksual wanita itu sepanjang tulang belakang. Jadi, di
tempat ini wanita mungkin mengalami kebangkitan dari Kundalini.
Duduk sedikit di depan thights pria itu, dia hanya mengambil di bagian penisnya, sehingga salah satu dari mereka dapat
mengontrol ukuran dimasukkan bergantian. Berlutut ia akan dapat stroke kaki orang itu; Menunjang dirinya di lengannya
dan membuat menyodorkan sementara bersama dengan panggul, ia datang untuk bertemu di tengah-nya atau bertindak
seolah-olah dia telah pergi untuk menarik sepenuhnya, yang berada nyaris sama sekali dengan tujuan untuk menembus
vagina yang terbuka baru, yang bisa menjadi sangat lembab pada posisi ini. Kondisi ini akan membuatnya dengan pijat
ke atas benar-benar menyenangkan.
Tertanam kuat dalam bukaan belakang, pria itu ternyata bola sehingga ia berada dalam posisi untuk membantu
tubuhnya di telapak tangan dan di ujung jari kaki. Pada posisi ini laki-laki bisa datang-dan-pergi selain gerakan yang
melingkar. Gadis itu tidak akan terus pasif, namun akan membalas dengan gerakan tender panggul dalam menanggapi
yang dibuat oleh orang itu.
Di tempat "mentega" pengadaan pria untuk seorang gadis terapi pijat langka G spot-nya, agar bisa menahan beberapa
perempuan sebagai stimulasi tersebut tanpa memiliki orgasme yang mendalam (tentu saja kita berbicara tentang
orgasme nonejaculatory).
Jika orang itu merasa bahwa ia mendekati klimaks ia harus menghentikan transfer dan fokus pertimbangan-Nya di dalam
wilayah jantung koroner untuk menghaluskan energi seksual. Ini didapat untuk wanita juga.
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