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Menguatkan Dan Membesarkan Zakar 
 
Semasa zakar masih lembik, pegang dan tarik kepala zakar ke bawah antara kedua 
belah kaki -tarik ke sebelah kiri dan tahan selama lebih kurang 5 minit iaitu sebanyak 3 
kali sehari ( apabila mandi pagi, tengahari dan petang ) nescaya dapat membantu 
membesar saiz, memanjang dan menguatkan serta mengeraskan zakar anda 
 
Menguatkan Zakar 
 
Sebelum bersetubuh, basuhkan/rendamkan zakar dengan air suam selama beberapa 
minit. Ini akan menguatkan dan menegangkan lagi zakar anda 
 
Menguatkan Zakar ketika bersetubuh 
 
Caranya amat mudah dan senang diamalkan iaitu : 
 
1) Sediakan segelas susu dan dicampur isi jagong 3 x sehari atau lebih ( amalkan ). 
 
2) Sediakan segelas susu dan buah kismis ( amalkan ) 3 x sehari atau lebih. 
 
3) Sediakan segelas susu dan kacang hijau yg dah direbuh ( amalkan ) 3 x sehari atau 
lebih. 
 
Tempuh masa diamalkan adalah 3/hari setiap yg dinyatakan diatas maknanya 3 x 3 = 9 
hari Insyaallah terbukti hasilnya kelakian anda.Selamat mencuba.... 
 
Melambatkan Pancutan Air Mani 1 
 
Kalau anda seorang yang selalu cepat keluar air mani ketika bersetubuh cubalah petua 
ini, anda akan nikmati sendiri.Petuanya bila saja rasa air mani itu keluar tariklah nafas 
anda sepanjang yang anda mampu dan bila ada rasa nak keluar lagi tarik lagi nafas 
semampu yang anda boleh,dan lakukan hingga seterusnya.. insyallah anda akan dapat 
menikmati persetubuhan yang lebih panjang. 
 
Melambatkan Pancutan Air Mani 2 
 
Ambil segengam akar pinang muda ( 2 tahun kebawah ) rebus bersama carikan 
segengam daun tapak gajah ( bentuk seperti tapak gajah,selalu dijumpai di pinggir hutan 
) rebus sehingga air tinggal setengah daripada periuk tapis dengan kain dan embunkan 
semalaman.Sebelum diminum digalakkan mengunyah asam keping untuk 
mengurangkan rasa payau.Amalkan sehari sebelum berjimak.Petua ini amat berkesan 
untuk melambatkan melambatkan pancutan air mani.Namun ia bergantung kepada 
keadaan mental individu.Semua ini terserah kepada ketentuan Allah. 
 
Ingin anak perempuan dan lelaki 
 



Kalau tuan dan puan inginkan anak perempuan lebihkan banyak makan Ikan dan 
Sayuran Hijau.Sekiranya inginkan anak lelaki banyakkan makan daging AYAM dan 
Daging Lembu. 
 
 
Senaman Kuatkan Tenaga Batin 
 
Untuk menguatkan tenaga batin lelaki caranya ialah: 
 
1. Apabila bangun dari tidur,ambil sedikit air liur dari lelangit kemudian sapukan di 
kepala zakar. 
 
2. Perlu lakukan senaman tenaga batin, caranya; 
 
I ) Duduk bersila, tarik nafas sepenuhnya dan tahan nafas kemudian bongkokkan badan 
sampai 
mencecah kaki, bilang 7 detik, bangun dan lepaskan nafas secara perlahan-lahan. 
ii ) Dalam keadaan duduk bersila tadi, lunjurkan sebelah kaki kanan atau kiri, kemudian 
tarik 
nafas sepenuhnya tahan nafas 7 detik, cuba sentuh silang kaki yang dilunjurkan tadi 
sebanyak 7 kali. 
 
Tambah Power 
 
Untuk menambahkan power semasa bersetubuh, di mana sila amalkan petua berikut;- 
 
1.Kalau nak buang air besar jangan seiring dgn air kecil.Oleh itu kalau nak buang air 
besar maka air kecil harus ditahan dan tarik nafas,sebegitu juga sebaliknya.Yang 
penting jangan buang kedua2 air sekali. 
 
2.Amalkan dikepalkan sebesar ibu jari nasi dan telan semasa hendak mula makan. 
Sekian 
 
Pantang untuk zakar power 
 
Jangan amalkan minum air batu (mengakibatkan lembik dan ngilu) 
 
Jangan makan nasi berulam air (mengakibatkan lembik dan ngilu) 
Seeloknya 10 minit selepas habis makan. 
 
Jangan minum selepas pukul 11.00pm (melemahkan otot pinggang dan 
sengal badan) 
 
Elakkan minum ketika badan panas (melemahkan zakar) 
 
Jangan hembus nafas ketika minum (mengelakkan lelah ketika jima') 
 
Jangan minum air selepas jima', sekurang-kurang-kurangnya selepas 15 
minit 
Jangan makan kepak ayam dan kurangkan makan Pisang Embon (melemahkan 
zakar) 



Jangan buang air di tempat yang bertakung ataupun di atas tanah 
(melatih kawal otot dengan baik) 
 
Jangan makan makanan sejuk (mengakibatkan air mani cair dan lekas 
terpancut) 
Jangan mencungkil gigi dengan hujung semuncup (membuat zakar ngilu 
dan kurang bertenaga) 
 
Memadai dengan berjima' 3 kali seminggu (untuk pemulihan tenaga) 
 
Jangan biarkan zakar ditindih (mengganggu pengaliran darah di zakar) 
Jangan melancap (melemahkan zakar) 
 
Petua Melewatkan Pancutan Air Mani 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Sila dapatkan gambir kudat atau gambir sarawak (boleh dibeli) dengan sedikit air dan 
kemudian menyapunya di bahagian kepala zakar sahaja. Usah disapu terlalu banyak 
kerana ini mengakibatkan zakar terus tegang tanpa memancutkan mani dalam masa 
yang amat panjang. Sapukan kira-kira 20 minit sebelum jima¡‾. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Sediakan 10 butir biji kapas dan satu sudu minyak jarak. Tumbuk biji kapas hingga 
lumat dan gaulkan bersama minyak jarak hingga sebati. Sapukan minyak ini pada zakar 
dengan mengurutnya perlahan-lahan 5 hingga 8 minit sebelum jima¡‾. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ambil sedikit kacang lulai hitam (biasanya dijual di kedai jamu atau ubat Cina) dan 
tumbuk hingga lumat. Campurkan dengan sedikit air hingga sebati dan sapukan sedikit 
pada zakar dengan mengurut perlahan-lahan 5 hingga 8 minit sebelum jima¡‾. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ambil hampedu kambing atau ayam jantan yang baru disembelih. Pecahkan dan 
lumurkan pada zakar hingga rata lebih kurang 2 hingga 5 minit sebelum jima¡‾. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ambil darah kelawar, gosok pada kedua tapak kaki hingga kering darah itu. Basuhlah 
hingga bersih. Kemudian Boleh jima¡‾. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ambil kuning telur, bubuh sebuku bawang merah, sebuku bawang putih, campur sedikit 
air. Jerangkan sehingga mendidih. Makan di waktu Asar sebelum makan petang. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ambil hempedu ayam jantan. Gosokkan disekitar lubang zakar serta sekelilingnya 
kirakira 
5 minit sebelum jima¡‾. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ambil bawang merah secawan, sebiji kuning telur, hancurkan bawang merah, kacau dan 
minum 3 pagi berturut-turut. Petua ini akan dapat menolong memekatkan air mani, 
dengan pekatnya air mani maka akan lebih lewat ia keluar. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ambil limau purut dan lada sulah, pipis halus. Makan semasa mahu berjima¡‾. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

. Makan hati kambing yang di ¡‾kasi¡‾, ia dikatakan boleh menahan mani 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Posisi Untuk Isteri Kuat Seks 
 
Berikut adalah posisi kedudukan yg sesuai dipraktikan jika isteri mempunyai kekuatan 
seks yang kuat(luar biasa) 
 
Gasing Berpusing 
Suami berbaring terlentang, isteri duduk di atas suami dan memasukan zakar ke faraj. 
kemudian isteri menggunakan kedua tangannya bagi berpusing seperti gasing. 
 
Ikan Mencari Lubuk 
Suami baring terlentang. Isteri mencangkung di atas suami. suami menusukkan batang 
zakarnya ke faraj dan dengan bantuan hujung kaki suami untuk memudahkan bergerak, 
maka suami menghalang zakarnya untuk menusuk ke seluruh ruang dalam faraj. 
 
Rahsia Perempuan Yang Lelaki Perlu Tahu 
 
1. Bila sorang wanita mengatakan dia sedang bersedih, tetapi dia tidak menitiskan 
airmata, itu bermakna dia sedang menangis di dalam hatinya. 
2. Bila dia tidak menghiraukan kamu selepas kamu menyakiti hatinya,lebih baik kamu 
beri dia masa untuk menenangkan hatinya semula sebelum kamu menegur dengan 
ucapan maaf. 
3. Wanita sukar nak cari benda yang dia benci tentang orang yang paling dia 
sayang(sebab itu ramai wanita yang patah hati bila hubungan itu putus di tengah jalan). 
4. Sekiranya sorang wanita jatuh cinta dengan sorang lelaki,lelaki itu akan sentiasa ada 
di fikirannya walaupun ketika dia sedang keluar dengan lelaki lain. 
5. Bila lelaki yang dia suka dan cinta merenung tajam ke dalam 
matanya,dia akan cair seperti coklat!! 
6. Wanita memang sukakan pujian tetapi selalu tidak tau macam mana nak menerima 
pujian. 
7. Jika kamu tidak suka dengan gadis yang sukakan kamu separuh mati, tolak cintanya 
dengan lembut,jangan berkasar sebab ada satu semangat dalam diri wanita yang kamu 
tak akan tahu bila dia dah buat keputusan, dia akan lakukan apa saja. 
8. Sekiranya sorang gadis mula menjauhkan diri darimu selepas kamu tolak 
cintanya,biarkan dia untuk seketika.Sekiranya kamu masih ingin menganggap dia 
sorang kawan,cubalah tegur dia perlahan-lahan. 
9. Wanita suka meluahkan apa yang mereka rasa.Muzik,puisi,lukisan dan tulisan adalah 
cara termudah mereka meluahkan isi hati mereka. 
10. Jangan sesekali beritahu perempuan yang mereka ni lansung tak berguna. 
11. Bersikap terlalu serius boleh mematikan mood wanita. 
12. Bila pertama kali lelaki yang dicintainya dalam diam memberikan respon 
positif,misalnya menghubunginya melalui telefon,si gadis akan 
bersikap acuh tak acuh seolah-olah tidak berminat,tetapi sebaik saja ganggang 
diletakkan,dia akan menjerit kesukaan dan ! tak sampai sepuluh minit,semua 
rakanrakannya 
akan tahu berita tersebut. 
13. Sekuntum senyuman memberi seribu erti bagi wanita.Jadi jangan senyum 



sebarangan. 
14. Jika kamu menyukai sorang wanita,cubalah mulakan dengan 
persahabatan.Kemudian biarkan dia mengenalimu dengan lebih mendalam. 
15. Jika sorang wanita memberi seribu satu alasan setiap kali kamu ajak 
keluar,tinggalkan dia sebab dia memang tak berminat denganmu. 
16. Tetapi jika dalam masa yang sama dia menghubungimu atau menunggu panggilan 
darimu,teruskan usahamu untuk memikatnya. 
17. Jangan sesekali mengagak apa yang dirasakannya.Tanya dia sendiri!! 
18. Selepas sorang gadis jatuh cinta,dia akan sering tertanya-tanya kenapalah aku tak 
jumpa lelaki ini lebih awal. 
19. Kalau kamu masih tercari-cari cara yang paling romantik untuk memikat hati sorang 
gadis,cubalah rajin-rajinkan tangan menyelak buku-buku cinta. 
20. Bila setiap kali gambar kelas keluar,benda pertama yang dicari oleh wanita ialah 
siapa yang berdiri di sebelah buah hatinya,kemudian barulah 
dirinya sendiri. 
21. Bekas teman lelaki akan sentiasa ada di fikirannya tetapi lelaki yang dicintainya 
sekarang akan berada di tempat teristimewa iaitu di hatinya!! 
22. Satu ucapan 'Hi' sahaja sudah cukup menceriakan harinya. 
23. Teman baiknya saja yang tahu apa yang sedang dia rasa dan lalui. 
24. Wanita paling benci lelaki yang berbaik-baik dengan mereka semata-mata nak tackle 
kawan mereka yang paling cantik. 
25. Cinta bermaksud kesetiaan, ambil berat, jujur dan kebahagiaan tanpa sebarang 
kompromi. 
26. Semua wanita mahukan sorang lelaki yang cintakan mereka sepenuh hati.. 
27. Senjata wanita adalah airmata!! 
28. Wanita suka jika sesekali orang yang disayanginya mengadakan surprise 
buatnya(hadiah,bunga atau sekadar kad ucapan romantis).Mereka akan rasa terharu 
dan merasakan bahawa dirinya dicintai setulus hati.Dengan ini dia tak akan ragu-ragu 
terhadapmu. 
29. Wanita mudah jatuh hati pada lelaki yang ambil berat tentang mereka dan baik 
terhadapnya.So,kalau nak memikat wanita pandai-pandailah... 
30. Sebenarnya mudah mengambil hati wanita kerana apa yang dia mahu hanyalah 
perasaan dicintai dan disayangi sepenuh jiwa. 
 
Seks Oral Yang Nyaman 
 
Seks oral kian lama makin populer. Sayang, beberapa wanita tidak nyaman atau jijik 
melakukan seks oral. Padahal, tak sedikit suami yang ingin sekali melakukan seks oral 
bersama pasangannya. Bagaimana menghadapi hal tersebut? Daripada suami atau 
pasangan mencari wanita lain, kenapa tidak mempelajarinya? 
Menurut Ivilage. com, trik melakukan seks oral ada dua, yaitu: pertama, Anda harus 
percaya diri dan merasa ahli dalam melakukan hal tersebut. Kedua, temukan kesukaan 
dalam melakukannya, dan Anda akan merasakan hal tersebut sangat berhasil bila Anda 
seorang pemberi. 
Bagi beberapa wanita, konsep menikmati seks oral bersama suami terasa aneh atau 
janggal. Namun, percaya atau tidak, dengan menikmati seks oral bersama suami, Anda 
akan menemukan kesenangan tersendiri. 
Seorang wanita, sebut saja Mary, punya pengalaman, setiap selesai melakukan seks 
oral, pasti tersedak. Untuk mengatasi hal tersebut, Mary memasukkan pesan positif 
seperti, "Saya merasa gembira melihat suami begitu on karena saya mau melakukan 
ini... " 



Ia mulai membuang rasa malu karena merasa jijik melakukan hal tersebut. Dengan 
katakata 
positif, ia mulai menikmati seks oral. 
Sebelum hal tersebut terjadi, Mary berlatih menggunakan mainan yang berbentuk 
seperti penis (pisang pun dapat berfungsi sama). Dengan cara tersebut dia 
mendapatkan kepercayaan diri dan mencoba beberapa trik dan strategi yang bervariasi. 
Setelah dua minggu, Mary merasa lebih mudah melakukannya. Ia juga menemukan 
cara mengatasi ketakutan melakukan seks oral dengan mandi terlebih dahulu sebagai 
pemanasan. 
Perjalanan dan kesuksesan dalam kehidupan seks membutuhkan keberanian 
mengambil risiko dan belajar teknik baru agar gairah tetap bertahan dan fresh. Para pria 
mengatakan bahwa seks oral merupakan kombinasi antara: panas, tekanan, dan 
kelembaban. 
Jadi dalam melakukannya Anda akan menciptakan ketiga faktor di atas dengan 
menggunakan tangan dan mulut. Kenyataannya, Anda akan mendapatkan sensasi lebih 
baik dengan tangan dan mulut daripada bagian tubuh lainnya. 
Hal penting lagi dalam melakukan seks oral, usahakan Anda berdua dalam posisi rileks. 
Belajar menjadi ahli dalam seks oral membutuhkan waktu dan latihan, juga Anda perlu 
menemukan comfort zone Anda. 
Pertama-tama, putuskan bahwa Anda mempunyai keinginan untuk melakukannya. 
Kemudian, pastikan juga pasangan sudah dalam keadaan bersih. Variasikan posisi lidah 
dan mulut, style dan teknik akan membantu Anda menemukan sentuhan yang tepat 
untuknya. 
Seks oral merupakan aktivitas yang membutuhkan keahlian dan suatu bentuk seni. 
Kuncinya adalah menyukai apa yang Anda kerjakan, merasa nyaman, dan percaya diri. 
Buat kegiatan ini sebagai suatu perjalanan yang menyeangkan bagi Anda berdua. 
Jangan lupa, boleh pula menggunakan pewangi tubuh. 
Semoga kehidupan seks Anda lebih menggairahkan. 
 
Seni Berciuman dan Gigitan yang Paling Memabukkan 
 
Hubungan seks memiliki sejuta variasi dan fantasi kenikmatan. Bukan 
hanya sekadar berpelukan serta teknik bagaimana menggomol pasangan 
semata-mata tetapi, proses berciuman dan menggigit pasangan di kala 
bercinta pun patut dipelajari. Kitab "Shu Ni Cing" dari Tinokok kuno memberi panduan 
cara bercium dan menggigit pasangan secara mesra dan penuh sensasi. Ia akan 
menjadi penuntun dalam perjalanan Anda menuju birahi dan kenikmatan 
seksual. 
Dalam seni bercinta berciuman adalah salah satu kegiatan antara pria 
dan wanita yang sangat digemari. Berciuman juga merupakan satu fase dalam 
pemanasan sebelum bersanggama. Berciuman memiliki seni dan caranya 
sehingga baik bagi pria maupun wanita dapat merasakan kenikmatannya. "Shu Ni 
Cing" memberi cara berciuman dan gigitan menjadi sepuluh bentuk, yaitu lima 
bentuk ciuman dan lima bentuk gigitan. 
Berikut ini kita semak seni berciuman dan gigitan dari kitab "Shu Ni 
Cing" yang paling memabukkan dan romantis sebagai salah satu seni bercinta. 
 
Ciuman Sensasi 
 
Menurut "Shu Ni Cing" ini adalah teknik menggoda pasangannya sehingga 
merasa kenikmatan dan kemudian dilanjutkan dengan ciuman yang lebih 



bergelora. Caranya wajah sang lelaki mendekati ke wajah pasangannya, 
kemudian sentuh bibir pasangannya dengan bibir atas sambil mendesah 
penuh godaan. Setelah bibirnya terbuka kerena bergairah kemudian sentuhkan 
ujung lidah pada bibirnya secara perlahan. 
 
Ciuman Keliling 
Maksud dari teknik ciuman ini adalah lidah masuk ke dalam rongga mulut 
pasangan dan di sana menjelajah ke mana-mana sesuka Anda. Mula-mula 
lidah menelusuri langit-langit mulut dan kemudian berputar bersama lidah 
pasangan. 
 
Ciuman Singa Menari 
Ciuman singa menari adalah mencium seluruh bagian tubuh pasangan dengan 
sentuhan-sentuhan bibir yang romantis. Ciuman ini dimulai dari bibir 
atas, lalu bibir bawah, leher, belakang telinga, dada perut, daerah antara 
perut dan kemaluan, selangkangan, kemaluan, betis, paha, dan kaki. 
 
Ciuman Bergema 
Teknik ciuman ini dilakukan dengan tambahan suara erangan sehingga 
menimbulkan nafsu bagi pasangan. Caranya tempelkan bibir pada ujung 
rahang yang berdekatan dengan telinga, kemudian geserkan bibir menyeberang 
pada sisi rahang yang lain sambil mengerang. Lalu bibir mendekati telinga 
kemudian mainkan lidah di atas lubang telinga. Erangan-erangan ini akan 
membangkitkan gairahnya. 
 
Ciuman Ikan Cupang Beradu 
Ciuman ini melibatkan dua lidah yang bersatu di dalam rongga mulut 
salah satu pasangan. Baik itu di pasangan lelaki ataupun wanita. Lidah yang 
beradu di rongga mulut itu bagaikan sepasang ikan cupang di dalam 
sebuah bejana yang saling beradu. Kedua lidah ini berjalin, saling memutar 
untuk mendapatkan kepuasan. 
 
Gigitan Batu Giok 
Proses gigitan ini tidak perlu melihat sasaran menempelkan giginya. 
Hanya cukup dekatkan pada bagian paling menggiurkan pada pasangan Anda. 
Gigitlah dengan lembut disertai kecupan dari bibir untuk menambah 
rangsangan. 
Bila pasangan Anda menggeliat berarti dia menikmati gigitan itu. 
 
Gigitan Menusuk 
Gigitan ini hanya menggunakan dua gigi yang paling depan. Bibir tidak 
perlu menempel pada kulit. Agar terasa nikmat gigitan tersebut harus 
dilakukan secara perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru cara 
melakukannya,yang penting kualiti gigitannya cukup bagus. 
 
Gigitan Gelap 
Bentuk gigitan ini tidak dapat ditunjukkan secara teknik. Terserah 
pasangan menempatkan gigitan yang dikenal gigitan tanpa makna ini. Yang 
menarik adalah adanya jilatan lidah oleh si penggigit. Agar lebih merangsang, 
dan sangat menarik untuk dilakukan pada saat mengalami orgasme. 
 



Gigitan Menghisap 
Rabalah bahagian payudara dan bahu, kemudian tempelkan bibir lalu 
keluarkan gigi Anda untuk melakukan gigitan kecil sambil menghisap. 
Menurut Kitab "Shu Ni Cing", gigitan ini akan memberi bekas tanda merah di atas tubuh 
yang baru digigit(alaa..love bite laaa gitu). Gigitan ini sangat baik 
digunakan bagi pasangan yang nafsunya menggebu-gebu. 
 
Gigitan Angin malam 
Menurut "Shu Ni Cing", gigitan ini sangat serasi dipakai oleh pasangan 
yang masih berkasih kasihan. Angin malam yang dimaksud adalah proses gigitan 
yang tidak menyertakan kegiatan seksual. Caranya tidak harus didahului 
hubungan badan, cukup mencium lalu gigitlah secara mantap.. 
 
Tip-Tip Malam Pertama (Memecah Dara) 
Dari segi adat, persetubuhan kali pertama suami isteri dari mana-mana bangsa pun 
akan tertumpu kepada kerja memecahkan dara. Selaput dara itu sebenarnya terkoyak. 
Ia masih lagi wujud, dan akan hilang selepas melahirkan anak yang pertama. Perkara 
yang elok diketahui apabila mahu memecahkan dara ialah: 
* Zakar perlulah cukup kerasnya bagi membolehkannya menekan selaput dara lantas 
mengoyakkannya tanpa terkedu dan patah. Jika zakar tidak cukup keras, keghairahan 
dan kesediaan suami patutu ditingkatkan. 
* Selain dari kedapatan selaput dara yang sukar dikoyakkan keran ia tebal, faktor lain 
seperti zakar yang terlalu besar atau faraj yang amat sempit, atau kekurang air mazi di 
faraj. Ini akan mengakibatkan zakar sukar menusuk faraj. tingkatkan keghairahan isteri 
bagi memperbanyakan mazinya dan mengurangkan kesakitannya. Jika perlu bubuh 
minyak pelincin kepermukan lubang faraj. 
* Pada isteri perasaan nikmat dan sakit akan bersilih ganti. Sebaiknya tekan zakar ketika 
nikamat(sakitnya reda) dan diam ketika dia sakit(nikmatnya rendah berbanding sakit) 
* Tusuk zakar ketika isteri menarik nafas. Sebaiknya ketika dia sedang menahan 
nafasnya. Ini dapat diketahui apabila perutnya lebih kembung, keras dan mukanya lebih 
merah. Ini memudahkan pecahnya dara dan mengurangkan kesakitan. Ketika menahan 
nafas, otot-otot faraj serta dubur adalah lebih santai. 
* Kedudukan isteri semasa daranya mahu dipecahkan perlulah sesuai. Sebaik-baiknya 
pehanya dikangkangkan dan otot farajnya serta duburnya disantaikan dan dia berada 
dalam keadaan tenang. 
* Tusukkan perlulah dilakukan lurus ke lubang faraj, iaitu ke makam tengah, tidak 
diserongkan. Tusukan yang paling sesuai ialah yang dilakukan secara sedikit-sedikit. 
Cara begini berfaedah membantu membuka pintu-pintu nikmat isteri. Tusukan perlulah 
sisesuaikan dengan keadaan ghairah dan kesakitan isteri. 
* Terkoyak dara dapat dikenalpasti apabila tekanan zakar yang sebelum itu terasa 
disekat oleh sesuatu, tiba-tiba terasa dilepaskan. Isteri mungkin terkejut dan menyedut 
nafasnya pantas menggunakan mulut, tanda kesakitan yang tiba-tiba. bila ini berlaku, 
diamkan zakar tetapi terus mengghairahkan isteri dengan cumbuan dan belaian serta 
peluk erat akan dirinya. 
* Apabila dara terkoyak, sedikit darah bayu akan terkeluar. Warnanya adalah warna 
darah atau keperangan darah, dapat dilihat apabila zakar dikesat dengan kain putih. 
semoga ilmu ini dapat menolong bakal-bakal pengantin yang tiada pengalaman. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ilmu Pengasih 
 
Untuk mendapat cahaya tubuh dan suara yang bagus,lakukanlah hal berikut: 
 

Caranya,setiap pagi setelah bangkit dari tidur,sebelum melakukan apaapa, 
lakukanlah hal berikut dahulu. 
Ambillah segelas air putih,lalu dibacakan mantra berikut 3X (setiap satu bacaan 
hembuskan ke air tadi),dgn dimulai Al-Fatiha sebelum membaca mantra. 
MANTRANYA: 
(1) 
Bismillahirahmannirrohim 
Allah huma zakina, 
Allah kulu zain kadir, 
Aku nampilkan cahaya Allah Ditubuh ku, 
Cahaya Muhammad dibadan Ku, 
Irik mudik burung terbang, 
Mendengar suara aku,seperti suara Allah Nabi Daud, 
Orang bunting sedangkan gugur, 
Budak-budak sedangkan terjaga, 
Mendengar suara aku seperti suara buluh perindu, 
Kabar Guru Sajab kepada aku, 
Dengan berkat doa, 
Laillah Haillallah Muhammadurrasullullah. 

Dan untuk menambah akan hasiat mantra ini,bacalah mantra ini sebanyak 7X 
selesai solat wajib 5 waktu. 
 
MANTRANYA: 
(2) 
Bismillahirahmannirrohim 
Buluh pelalak,buluh perindu, 
Tiga dengan pucuk aru, 
Hati mendengar hati nan pilu, 
Mendengar suara sri gansa, 
Kus Semangat......... ,Umat Muhammad, 
Tunduk kasih kepada aku seorang, 
Kabar Guru Sajab kepaku aku, 
Dengan berkat doa, 
Laillah Haillallah Muhammadurrasullullah. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ilmu Pengasih Sinduka Sunkalantaka 
 
Ilmu pengasih jenis ini dikenali dgn Ilmu Pengasih Sinduka 
Sunkalantaka. Ianya adalah mantera pengasih dari hikmah jawa, 
berfungsi sebagai pengasih dan akan mengakibatkan org. yang dituju 
akan mimpi basah bersama kita... ilmu ini dibaca sebelum tidur, 
sebaiknya mestilah dihafal, agar ketika membaca tidak terjadi salah 
penyebutan, dibaca sambil membayangkan wajahnya.. 
 
Menteranya, 
SINDUKA SUNKALANTAKA 
KLINGKANG KLINGKING GULUKU 
SADA IKING WETENGKU 
SACIPLUKAN WOYAH WAYIH GODONG IRAS 
NIAT INGSUN PAN NGIRIM BANYU KENCANA 
SUKMA SEJATINE SI.........…. TI ILIR KEPASIR 
KUMBANG DAYA AWAK ING PANGARIKUN 
SUKMA SEJATINE SI….............. 
WANATUL JIN 
 
Ilmu pemanis berjalan 
 
Salah satu ilmu pengasih org dulu-dulu, 
Ak mintak, ya mintak, 
Bula kana, tala cani, 
Pat prai ni, ya inu, 
Sayang padaku sekelian umat Muhammad, 
Beribu di kanan jalan, 
Buaya merentang tasik, 
Beribu org berjalan, memandang aku yg cantik, 
Seri naik ke muka, Cahaya naik ke tubuh, 
Berkat memakai pemanis berjalan, 
Berkat Khalimah..........LAAILAAHAILLALLAH MUHAMMAD DAROSULULLAH 
Di baca pada bedak atau minyak rambut yg kita pakai........... 
... 
Pengasih Ar-rahim 
OK, satu gaya ilmu pengasih.... masa pakai minyak rambut; tulis Ar Rahiim 
ditapak tangan dgn minyak, pas tu baru gosok di kepala. Wa Llahu a'lamy 
 
 
 



 
 
 
 
Untuk yang berat jodoh 
Untuk yg berat jodoh ni, cari air kolah masjid, 7 masjid, air hujan mlm selasa dan 
malam jumaat, limau purut 7 biji, bunga putih 7 jenis dan kain putih utk buat 
basahan 
Buat sembahyang hajat..........mintak di percepatkan jodoh........... 
lepas tu ambil barang-2 tadi ,baca ayat berikut; 
1-Istifar 
2-Selawat 
3-Baca Fatihah - hadiah kat Rasulullah saw 
-Baca fatihah - hadiah kat Nabi Iliyas as 
-Baca Fatihah - hadiah kat nabi Khidir as 
- " - hadiah kat ibubapa 
- " - hadiah kat diri sendiri 
- " - khusus bagi tujuan perubatan tu 
4- Baca Ayat Kursi -7X 
5- Baca 
“ Innaa fatahnaa laka fatkham mubiinaa, liyaghfiro lakallohu 
maa taqoddama min dzanbika wa maata akhkharo wayutimma ni`matahuu 
`alayka wayahdiyaka shiroothom mustaqiim.” ………… 7x 
6- Baca tasbih nabi Yunus -7x 
7-Selawat -7x 
Bila selesai bacaan,. potong limau ( potong tampuk atas dan bawah 
)...........tengok buah limau tu............yg mana banyak........kalau banyak 
terlangkup.............maknanya mandi tengah hari/tengah malam, kalau banyak 
terbuka- mandi waktu pagi dan kalau sama banyak- mandi waktu petang 
Limau hendaklah diramas bersama campuran air hujan dan air masjid serta 
bunga...........sambil mohon kpd Allah....saw...... 
Sisa mandian tadi dikumpul...........tapi jangan pegang ngan tangan.........cari 
plastik sebagai pelapik................kemudian di buang ke laut atau sungai yg air 
mengalir...................dgn niat aku buang segala penyakit dan perkara-perkara yg 
menghalang jodoh ku.............kerana MU YA ALLAH............ 
Lakukanlah...........mudah-mudahan 
 
 
PENGASIH Jaran Goyang 
 
Ajiku si jaran goyang,  
cemetiku sada lanang loro, 
 tak sabetake segara asat,  
tak sabetake gunung jugrug,  
tak sabetake si jabang bayi mati, 
tan urip yen ora ingsun kang karya jampi. 
 
Ritual: puasa mutih 7 hari 7 malam, bertapa pati geni 1 hari 1malam. 



 
 
 
 
 
 
PENGASIH Kun Jali 
 
Allahuma, kunjali, kun jali asih, 
si………teko welas asih menyang aku,  
nabib waline iyo teko 
welas asih menyang aku,  
asih saka kersaning Allah. 
 
Ritual: Puasa ngebleng 40 hari, ngrowot 21 hari, pati geni 7 hari. 
 
PENGASIH Semar Kuning 
 
Niyat ingsun matek ajiku, aji semar kuning, sung sun wuyung, wuyung semelang, teteswe angin, 
nagiyo nangis, nangisi si………..marang badan ingsun, teko kendhep lerep, asih saking 
kersaning Allah. 
Ritual: puasa mutih 7 hari, pati geni 3 hari penuh, ngebleng 1 hari 1 malam 
Dari tanah jawa juger.. 
 
Pengasihan TEJA ASMARA 
 
Aji pengasihan ini termasuk salah satu ajian yang ampuh, ajian ini sudah dipakai sejak zaman 
Dahulu kala lagi, dan sering digunakan untuk menundukkan gadis2 perawan  oleh bangsa 
pribumi ditanah Jawa. 
Siapapun yang terkena ajian ini sukar untuk sembuh. Oleh kerananya ajian ini tidak boleh dipakai 
main-main. 
 
caranya: Mandi keramas, lalu melakukan pati geni (puasa dan tidak tidur) sehari semalam saja. 
Sambil membaca manteranya: 
 
Bismillahirrohmannirrohim 
Nurchaya nure Muhammad 
Nurbetullah nure sang Rasulullah 
Teja malaka pada kumelan ngampar 
Suwaraku teka welas teka asih teka kedep teka lerep 
Jabang bayine si..........(binti)...........(sebutkan nama ibunya) 
Asih maring aku 
Aja meneh kowe ora asiha maring aku 
Wong Sabuwono wae asih karo aku 
Banget asih saka kersaning Allah 
Laillahaillallah Muhammadarrasullah 
 
 
Untuk Mendatangkan Orang Yang Pergi 
 

Kehilangan orang yang kita sayangi tentu saja sangat menyiksa diri kita, apalagi 
kepergiaannya tanpa kabar berita. Untuk menambah khazanah Anda, maka berikut 
adalah salah satu ikhtiar kita yang didapat dari Ujung Pulau di Indonesia, yaitu Aceh, 
untuk bisa mendatangkan orang yang pergi tersebut. Di Aceh mantra ini sangat terkenal 
keampuhannya. Dan karenanya mantra inipun berbahasa Indonesia. 



Caranya puasalah 3 hari : Selasa, Rabu, dan Kamis dengan menghindari makanan yang 
bergaram. Pada hari terakhir, malam harinya (malam Jum'at) berdirilah di halaman 
rumah, menghadap ke arah orang yang di maksud tidak di ketahui tempatnya, maka 
harus menghadap ke empat arah secara bergantian, dengan membaca mantra ini: 
"Neranji alam terhempas di batang nyiur sampaikan doaku malam hari ini kepada ruh .... 
(sebut orang yang di maksud), janganlah ia .... di beri tetap tidur. Apabila bangun, ia di 
suruh berdiri. Apabila ia berdiri, ia di suruh terjun. Tiada bertangga mabuk gila, mabuk 
bercinta. Datanglah ruh... berkat doa ini mimpi Allah mimpi baginda Rosulullah" 
Masing-masing arah dibaca 3 kali. 
 
Catatan : selama puasa tidak boleh kencing berdiri.Bila dilakukan dengan 
sungguhsungguh, 
Insya Allah kurang dari 1 minggu, maka orang yang dimaksud akan kembali. 
 
Aji Pelet Pancer Sukma 
 
Ajian ini berasal dari kota Cirebon, dan merupakan mantera pelet turun temurun yang dikuasai 
oleh satu keluarga bangsawan di Cirebon.Dan akhirnya turun pada seorang paranormal desa 
Kali Wadas yaitu Kang Tarbani yang lebih di kenal dengan sebutan Kang Bani. 
Cara mengamalnya tidak terlalu sulit.  
 
Cukup dengan puasa ngebleng selama tiga hari tiga malam, sebelum puasa di haruskan mandi 
dengan kembang selama tiga kali. Dalam melakukan 
puasa manteranya di baca juga sebanyak tiga kali sambil membakar kemenyan. 
 
Manteranya adalah : 
 
Asyhaduallaillaha illallah waasyhaduanna 
Muhammadararulullah 3 x 
Bismillahi rahmanirahim. 
Teka idep, teka madep. 
Teka pangleng, teka puyeng,teka welas,teka asih. 
Yasira pangeran ingsun aja lunga 
Laking pangkon ingsun 
Duduh ngejok-ngejok bumi.(kaki di hentakkan ke bumi tiga kali) 
Ngejok hatine…..(sebut namanya) 
Nyen lagi turu 
Gageh Tangiah 
Nyen wis tangi, Gageh marka,madep maring badan ingsun. 
Laillahaillah… 
 
Cara melakukannya, sebelum mengerjakan harap membayangkan wajah yang di tuju, lalu 
menghadap ke arah rumah yang di tuju, lantas bayangkan wajah. Lakukan tepat jam satu malam, 
sebelum mengerjakan di anjurkan tidak tidur. 
 
Untuk mengetahui isteri curang atau tidak 
 
Seringkali suami yang cemburu, sepulangnya dari kerja suka curiga kelakuan isterinya. Kalau 
sudah begitu , ingin menyelidiki apakah isteri ada mempunyai jejaka idaman lainnya di luaran. 
Perbuatan demikian sebenarnya sangat tercela. Kalau orang mau dapat tahu apakah yang 
sebenarnya terjadi sebenarnya di rumah .Apakah isteri anda benar2 menyeleweng?? Begini saja 
caranya : 
Pada hari Jumat di waktu tengah hari ,potong satu burung dara putih dan ambil jantungnya, 
kemudian cari satu ekor kodok budug dan ambil empat2 kakinya. Kedua macam barang ini jemur 



sampai kering. Sesudah itu tumbuk sampai halus , kemudian cari satu batu coral kerikil yang 
sebesar buah kemiri di pinggir kali. Kemudian bubuk itu bersama batu dimasukkan dalam satu 
kantong kecil yang terbuat dari kain putih. Di waktu malam sesudah isteri tidur pulas (kalau 
tidurnya terlentang) , letakkan kantong putih itu didadanya . Awasi raut mukanya . Kalau istri 
anda memang menyeleweng , dia akan mengingau dan buka rahasianya.Ingat cara ini harus 
dilakukan dengan rahasia dan tidak boleh seorangpun tahu. 
 
Ilmu sembogo cahyo 
 
Coyo coyo nurcahyo 
cahayaku cemening koyo seloko 
dadaku mancur kaya kencono 
Prapatan pendito songo 
ora ono wong lanang sejati 
aku sejatine wong lanang 
 
Guna dari ilmu ini adalah Orang yg mengamalkannya akan nampak segak bergaya dan wajahnya 
memancarkan aura ketampanan luar biasa. 
anda harus puasa ngebleng( tidak makan,minum,dan tidak tidur 1 malam saja). 
Puasanya dimulai pada hari lahir anda. 
Selamat mencoba! 
 
PENGASIH TEPUK BANTAL 
 
Bismillahirahmanirrahim 
Tepuk bantal panggil semangat 
semangat datang dalam mimpi 
Aku tak menepuk bantal 
aku menepuk jasad dan roh (Sebut nama) 
Satu badan dua nyawa 
satu jasad dua nyawa 
rindu kasih dan sayang kasih 
goncangkan jasad dan roh (sebut nama) 
aku tak melipat tangan 
aku melipat hati (sebut nama) terbuka padaku 
sri pengasihku sri dali putih 
berkat diiringi sang semar 
berkat doa Lailaha illalah muhammad rasullullah 
 
 
Cara amalan. 
 
Baca bismillahirahmanirrahim.  Tepuk bantal tidur anda dan terus  baca mantera bermula dari 
Tepuk bantal panggil semangat hingga akhirnya.. 
 
Ulang 3 kali baru tidur. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pengasih Seri Muka 
 
Cara-cara Mandi tiap tiap pagi semasa matahari naik selama 41 hari. 
 
bismillah.... 
hai air si om om,mari ku titik menila nila 
aku minum cahaya allah 
aku minum cahaya muhammad 
cahaya aku penuh tubuh 
cahaya aku penuh muka 
cahaya aku naik ke tubuh 
cahaya aku naik ke muka 
cahaya aku seperti matahari 
cahaya aku seperti bulan 14 hari 
cahaya aku dengan berkat doa lailahailla...... 
Pengasih Seri Muka Air Embun 
 
Cukup dgn Meyapu Muka dgn Air Embun sebelum Matahari Terbit sambil diiringi Salawat ke atas 
Nabi...sebanyak 3x setiap hari. 
InsyaAllah......Berkat 
 
 

Melembutkan hati isteri panas baran 
 
Isteri yang panas baran dan amat sensitif, cepat terasa marah dan keras hati. 
Amalkan surah TOHA 
1. Yakin 
2. baca tiup kat umbun2 masa dia tido 
3. tawakal pada Allah.. sbb itu smer gerak DIA.. :) 
4. Yakin pada Allah bukan pada ayat.. :) 
 

Doa pengasihan. 
 
Amalkan 'Ya Rahiim'-100x setiap kali slps solat Subuh..utk pengasihan.. 
 

Ayat pengasih tenung mata perempuan 
 
Beberapa ketika sebelum ingin merenung sila baca kalimah syahadah.. Pastu angkat muka dan 
renung ke dalam anak mata gadis sasaran dan bagi salam dalam hati "Assalammualaikum Nik 
Allah" dan bayangkan anak mata itu adalah hati dan roh sasaran.. kemudian diakhiri dengan 
membaca bismillah.. 
Kalau orang yang memang batin dah power patut sekali ja dah cukup.. tapi kalau yang buat tu 
amatur agaknya kena praktis lebih lama agaknya.. 
 

Menaik seri wajah bukan utk tembak ke sasaran 



 
ya danna ya danni are maya,mukni bun kejibun,sang rotu grendang siang,aing ke badan 
aing,sapu jagad sapu anom,asehan ke badan aing 
Cara amal: baca 3x tiup dan sapu ke muka setiap hari (pg & siang) atau ketika keluar rumah. 
 
 
 
PENGASIH ASAP ROKOK 
 
Caranya : 
* Sediakan sebatang rokok 
* Lakukan solat hajat 2 rokaat 
* Bacakan ayat 84 surat An Nisa dimulai dari 'ASALLAAHU AYYAKUFFA ....dan seterusnya . 
Bacakan sebanyak 41 x 
* Setiap dapat 1 x bacaan, tiup ke rokok. Jadi ada 41 x tiupan 
* Gunakan rokok tersebut untuk dibakar dan asapnya agar diarahkan ke si dia agar si dia 
menyedutnya. Jika si dia menyedutnya, maka si dia akan jatuh cinta kepada anda. 
 
Agar kelihatan beseri2, sejuk mata org memandang 
 
ilmu penyeri diri..... selain kat air, kat bedak atau minyak wangi pun boleh..... 
-Bismillahirrohman nirrahiim......... 
-Wattakun Fayakun... 
-cahaya nabi yusuff masuk kedalam sanubari hatiku berkat laaillahaillallah 
muhammadarrasulullah... 
caranya baca sambil tadah tangan di paip dan sapu airnya pada muka, dilakukan 3X setiap 
pagi.... 
insyaAllah...... 
 
penawar ilmu pengasih 
 
ilmu pengasih ni penawar dia air kelapa.. tapi jangan letak ais.. selawat tiga kali dan niat allah 
sembuhkan dari segala unsur negatif dari badan.. kaedah ni boleh ilangkan kesan kalau kena 
calit minyak dagu.. 
Sekian terima kasih janganlah ilmu ini di salah gunakan 
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