De Vlinder positie

De naam van de sekspositie

Een duidelijke foto

De categorie van de sekspositie
Categorie: 5. Divers

| Sekspositie: 5.6.
Het nummer van de sekspositie binnen de categorie

Beschrijving:
Voorbereiding. Alleen de positie wordt beschreven, niet het voorspel. Het voorspel is altijd belangrijk om de
genitaliën de kans te geven goed doorbloed te raken en daardoor gevoelig te worden voor opwinding.
Beschrijving. Zij ligt op een bed of bank en hij ligt geknield tussen haar gespreide benen. Op deze manier
kan hij penetreren. Een heerlijke positie waarbij …………………………
Een duidelijke beschrijving hoe de sekspositie uitgevoerd kan worden

Voordelen:
• Een grote mate van intimiteit.
•

De voordelen van de sekspositie

Nadelen:
• Knielen kan vermoeiend zijn.
•

De nadelen van de sekspositie

Variaties:
• De vrouw kan haar benen op zijn schouders leggen waardoor de penetratiehoek wijzigt en weer
een andere sensatie geeft.
Een aantal variaties voor deze sekspositie
•

Lenigheid/conditie vereist?
1 tot 5 handstandmannetjes die de mate van lenigheid aangeven

Een mooie positie voor Intense Seks®?
1 tot 5 vlammetjes die de mate van Intensiteit of intimiteit aangeven
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Hulpmiddelen.
Basis:
1. Glijmiddel.
2.
Advies over basis hulpmiddelen bij deze seks positie

Ervaren:
1. Blinddoek. De vrouw kan geblinddoekt worden voor een intensere ervaring.
2.
Advies over gevorderde hulpmiddelen bij deze seks positie

Geschiedenis:
Er zijn vanzelfsprekend veel posities op en rondom het bed. De Vlinder positie is er een van. Het vraagt om
weinig organisatie (een bed staat er immers altijd) en de positie is snel ingenomen.

Achtergrond informatie over deze betreffende sekspositie

De mogelijkheid om te reageren

Reageer gerust op deze positie met nieuwe variaties, ideeën en ontdekkingen.
Zijn jullie te zwaar, te lang, te kort of gehandicapt? Vertel mij jullie ervaringen zodat ik die weer door kan
geven. Jullie bevindingen zullen altijd anoniem verwerkt worden.
Geef jullie bevindingen door bij ‘contact’ op de website van De Passiecoach Nederland.
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