
Dzisiaj nie – boli  mnie głowa   

5 praktycznych kroków 

Czyli 

co mo�esz zrobi� 

by ich nie usłysze�

zadziała prosta zasada powtarzalno�ci 

(chcemy powtarza� to co sprawia nam 

przyjemno��) I Wasze �ycie intymne 

nabierz innego gł�bszego wymiaru.

 

****************

 I jeszcze jedno pami�taj, �e kobiety 

ró�ni� si� od m��czyzn, załatwienie 

sprawy w 60 sekund mo�e działa� w 

m�skim wydaniu,  kobiety jednak 

zdecydowanie od sprintu wol� długie 

dystanse. Wymagaj� łagodno�ci, 

cierpliwo�ci ciepła, atmosfery czasu i 

pieszczot.    

 

****************

Misja Chrze�cija�ska Rodzina

46-100 Namysłów

Ul. Kraszewskiego 4



1. Pomagaj w pracach domowych. 

Badania naukowe dowiodły, ze 

m��czy�ni, którzy anga�uj� si� w 

prace domowe znacznie rzadziej 

słysz� to zdanie.

2. Jest takie powiedzenie �e „�enisz si� 

raz na zawsze”, skoro wi�c si� 

o�eniłe� trwaj wiernie w 

mał�e�stwie. Dołó� wszelkich stara� 

by Wasz zwi�zek był szcz��liwy. 

Znów przytoczymy naukowców, 

którzy dowiedli, �e m��owie dbaj�cy 

o relacje mał�e�sk�, pracuj�cy nad 

jego rozwojem i zaanga�owani w 

zwi�zek w sferze intymnej 

przewy�szaj� innych nie tylko w 

ilo�ci – cz�sto�ci ale te� w jako�ci tych 

spraw. 

3. Gra wst�pna nie ma�e ogranicza� si� i 

zaczyna� w łó�ku, powinna zacz�� si� 

du�o wcze�niej. Przytulanie, u�ciski, 

miłe słowa i gesty a tak�e pocałunki 

powoduj� �e wieczorem  b�dzie „tak”. 

4. Powiniene� u�wiadomi� sobie pewien 

niezmiernie wa�ny fakt. Twoja �ona 

musi by� pewna, �e jest jedyn� i 

najpi�kniejsz� kobiet� Twojego �ycia 

i, �e jej ciało jest dla Ciebie jedyna 

rozkosz�. Je�li �ona b�dzie o tym 

przekonana b�dzie chciała si� z Tob� 

nim dzieli�. Je�li jednak b�dziesz 

krytykował jej niedoci�gni�cia i 

porównywał z innymi kobietami to nie 

licz na wiele. Je�eli ogl�dasz si� za 

innymi kobietami, przegl�dasz pisma 

dla m��czyzn czy odwiedzasz 

wiadome strony internetowe to tak 

jakby� mówił �onie inne interesuj� 

mnie bardziej ni� Ty. Poza tym 

panienki  ze zdj�� nigdy nie 

powiedz� Ci „tak” Fantazje 

seksualne mog� by� miłe na krótki 

czas je�li jednak trwaj� dłu�ej 

mog� zrujnowa� Wasze intymne 

�ycie. 

5. Gdy ju� dojdzie do upragnionego 

celu to pami�taj by mie� 

odpowiednie nastawienie i 

pragnienie by to jej było jak 

najlepiej, nie my�l o sobie ale staraj 

si� zaspokoi� jej potrzeby. Je�li 

zaspokoisz potrzeby �ony to 


