101 Zaskakujących Gestów

Strona 1

Niniejsza publikacja jest własnością prywatną.
Żadna część, jak i całość niniejszej publikacji nie może
być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, przechowywana jako źródło
danych, ani odczytywana w środkach publicznego
prze-kazu bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się
jej publicznego udostępniania w Internecie oraz
odeprze-daży.

© Copyright by Grzegorz Gomółka

Data 12.01.2014

Wydanie Pierwsze

Tytuł: 101 Zaskakujących Gestów

Autor: Grzegorz Gomółka

Projekt okładki: Grzegorz Gomółka

Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.

Copyright by Grzegorz Gomółka

101 Zaskakujących Gestów

Strona 2

Wstrząśnięty, nie mieszany
Twój mężczyzna chodzi na siłownie? Zrób mu małą
niespodziankę. Udaj się tam, gdy go nie będzie lub zadzwoń i
zamów dla niego koktajl regeneracyjny po treningu. Zapłać
będąc na miejscu, lub zrób przelew i wyślij potwierdzenie
wiadomością elektroniczną.
Gdy przyjdzie na siłownię dowie się, że po treningu czeka na
niego koktajl – od Ciebie. Chociaż będzie to mały gest to
szalenie go zaskoczy i nie będzie mógł w to uwierzyć.
Gwarantuję Ci, że to będzie jego jeden z najprzyjemniejszych
treningów w jakich miał okazję uczestniczyć.

Miłosne menu
Po kolacji wręcz swojemu facetowi miłosne menu. Przygotuj
je wcześniej i umieść w nim takie pozycje jak przystawka,
danie główne i deser. W każdej pozycji zamieść kilka
możliwości.
Twój mężczyzna jako przystawkę będzie mógł wybrać na
przykład spacer przy zachodzie słońca, jako danie główne zmysłowy masaż, a jako deser - coś niegrzecznego. Zadbaj o
to by menu wyglądało naprawdę profesjonalnie. Przygotuj je
na komputerze w programie graficznym i wydrukuj.
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Załatw to dzisiaj!
Mężczyźni uwielbiają listy z rzeczami „do zrobienia”. To
sprawia, że czują, że ich działania przynoszą rezultaty. Dzięki
temu mogą realizować cele i czuć się zdobywcami. Taka ich
natura, nic na to nie poradzisz. Aby wyrazić zrozumienie
natury swojego mężczyzny i dać mu kilka powodów do
uśmiechu zrób swoją listę ze sprawami do załatwienia tego
dnia. Chodzi o to, aby między codziennymi czynnościami
ukryć coś co będzie dotyczyć jego. Twoja lista może wyglądać
tak:
- Wstać o 6.00
- Zrobić śniadanie Mojemu Kochanemu
- Dać buziaka mówiąc „Dzień Dobry”
- Nie narzekać
- Powiedzieć mu, że wieczorem czego go sporo przyjemności
- Iść do pracy
- Zadzwonić do niego z pracy
- Kupić wino do jego ulubionej kolacji
- Zrobić Mojemu Misiowi masaż
- Usnąć w Jego ramionach
- Śnić o nim całą noc
Umieść tą listę w widocznym miejscu, w takim, abyś była
pewna, że Twój facet będzie mógł ją zobaczyć.

Moc balonów
„Kilka lat temu, kupiłam balony we wszystkich kształtach,
rozmiarach i kolorach jakie istniały. Było ich tak dużo, że z
pewnością żaden balon nie pozostał w naszym mieście.
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Następnie wynajęłam pokój w hotelu, wzięłam balony ze sobą
i poprosiłam koleżankę o pomoc. Pompowałyśmy te balony
cały dzień, aż wypełniły one pokój, do punktu, w którym nie
można było chodzić, bez konieczności pchania drogi przez
balony. W jednym z balonów ukryłam prezent dla niego. Były
to jego 28 urodziny, więc wybrałam również pokój z
numerem 28. Gdy weszliśmy do tego pokoju on nie mógł
uwierzyć. Zaczął poszukiwania prezentu i cała zabawa się
rozpoczęła. Po chwili zaczęliśmy się gonić przez te balony,
kochaliśmy się w balonach i śmialiśmy się tak mocno, że ten
wieczór stał się jednym z tych niezapomnianych.”
Kasia 27
Buziaki na twarzy
„Mój mąż wstaje później ode mnie więc, gdy wychodzę z
mieszkania, całuje go na dowidzenia w policzki, w czoło, w
skroń.... W zasadzie całuję go gdzie popadnie, oczywiście z
dużą ilością szminki na ustach. Gdy wstaje i patrzy w lustro
znajduje kilka buziaków na całej swojej twarzy. Mój mąż ma
zawsze z tego niezły ubaw z samego rana. Kiedyś zaspał do
pracy i szybko wyskoczył z mieszkania. Oczywiście nie
zauważył moich buziaków. Dowiedział się dopiero o nich,
gdy jego znajomi wybuchli śmiechem, na ten cudowny
widok. Ja również, gdy mi o tym opowiedział.”
Krysia, 32
Wygrana
Kup kartkę urodzinową lub walentynkową, w zależności od
okazji. Do kartki wsadź kilka losów – zdrapek, i zamiast
życzeń napisz w niej coś takiego: „Moją wygraną był dzień w
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którym Cię poznałam :-) Teraz Twoja kolej :-)” lub „W dniu,
w którym Cię poznałam, poczułam się jakbym wygrała na
loterii:)”. Wręcz mu taki dodatek do prezentu zamiast kartki z
życzeniami. Poczuje się naprawdę wyjątkowo.

Wyrzuć śmieci!
„Pewnego razu w łóżku moja dziewczyna wyszeptała mi do
ucha kilka słów po francusku. Brzmiało to tak seksownie, że
był to dla mnie niesamowicie podniecający czynnik. Udało jej
się. To było naprawdę WOW! No i ten francuski akcent!
Następnego dnia zapytałem jej co oznaczały słowa, które mi
wczoraj wyszeptała. Ona się uśmiechnęła i powiedziała, że to
znaczyło „Idź wyrzuć śmieci kochanie!” Dla mnie to brzmiało
jak „Pragnę Cię właśnie teraz”. Na szczęście nie znałem
francuskiego. Teraz za każdym razem, gdy wynoszę śmieci
przypominam sobie tą sytuację :) Okazuje się, że można
polubić ten obowiązek.”
Arek, 38
Po pracy
„Uwielbiam dostawać od mojej kobiety wiadomość „Nie mam
na sobie majteczek”, gdy wychodzi z pracy i zaraz ma być w
mieszkaniu.”
Adam
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Skok w bok
„Podczas wieczornego spaceru ja i moja dziewczyna
przechodziliśmy obok hotelu. Po chwili ona zatrzymała się i
mówi mi, że podobno mają tutaj świetny bar ze wspaniałym
widokiem. Gdy byliśmy w windzie ona wcisnęła ostatnie
piętro. Gdy wysiedliśmy z windy nie widziałem, żadnego
baru tylko korytarz z hotelowymi pokojami.
Po chwili moja dziewczyna wyciągnęła kartę magnetyczną i
otworzyła jeden z pokoi. Wszystko stało się dla mnie jasne w
ciągu sekundy. Zarezerwowała wcześniej pokój. Widok z
okna był rzeczywiście imponujący, a wyposażeniem tego
„świetnego baru” było czerwone wino i dwa kieliszki.
Siedzieliśmy przy otwartym oknie patrząc na całe miasto,
piliśmy wino, było niesamowicie seksownie...”
Anonim
Pozorne zmęczenie
„Czasami zachowuję się tak, jakbym była potwornie
wyczerpana i kładę się do łóżka bardzo wcześnie. Rozbieram
się i wślizguję pod kołdrę zupełnie naga. Gdy mój facet
kładzie się obok mnie i chce mnie przytulić odkrywa moje
nagie ciało i uświadamia sobie, że nie tylko nie śpię, ale jestem
gotowa na trochę miłości. Jego szczęka zawsze opada do
samej ziemi.”
Gabrysia
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Męska koszula
„Lubię patrzeć na moją żonę jak zakłada na siebie moją
koszulę lub T-shirt na swoje całkowicie nagie ciało i chodzi
sobie w tym po mieszkaniu.”
Aleksander, 39
Doświadczenia VS rzeczy
Często pierwszą myślą, która przychodzi nam do głowy, gdy
zbliżają się urodziny, rocznica lub jakaś inna specjalna okazja,
jest „Co by tu kupić, aby wyrazić naszą miłość”.
Zapominamy, że doświadczenia są w relacji o wiele, wiele
bardziej cenne niż najdroższe podarunki. Być może będziesz
w takiej sytuacji, że on nie będzie potrzebował kolejnej
bransoletki, skarpetek, koszulki, płyty CD lub książki. Jeśli
ciągle Twój facet otrzymuje od Ciebie nowe rzeczy, przestanie
doceniać to co ma w tej chwili – Ciebie.
Tak naprawdę to czego najbardziej potrzebujemy to więcej
doświadczeń, w których będziemy mogli się zbliżyć do siebie
i wzrastać w miłości. Spacer w środku nocy, wieczór przy
ognisku nad jeziorem, spontaniczny wypad do sąsiedniego
miasta to doświadczenia, które dostarczają emocji. Pamięć o
rzeczach szybko zanika, natomiast emocjonujące wydarzenia
pamiętamy na zawsze.
Zaproponuj więc swojemu facetowi, że przy najbliższej okazji
zamiast podarunków, przeżyjecie razem coś fascynującego.
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(Nie?) Spóźnij się!
Gdy Twój facet się często spóźnia zawrzyj z nim pewien
układ. Za każde spóźnienie niech spełni jedno z Twoich
życzeń. Być może będzie to masaż, być może jakiś deser, być
może będzie przez 3 dni musiał zmywać naczynia. To sprawi,
że zamiast się złościć czekając na niego, będziesz się
zastanawiać nad swoim życzeniem. Czy wówczas będziesz
miała powód, aby nie przywitać go z uśmiechem na twarzy?
Podobną strategię możesz zastosować do innych czynności,
które Cię w nim irytują. Żuje głośno gumę? Zostawia
skarpetki na środku mieszkania?
Za każdym razem zamiast wpadać w złość – oczekuj nagrody!
Pamiętaj, aby ten układ działał w obie strony. Gdy Ty go
czymś zirytujesz – pozwól, aby on poczuł się zwycięzcą.

Szampańska kąpiel
Gdy będziecie brać wspólną kąpiel, pić szampana i
relaksować się w blasku aromatycznych świec, wylej trochę
szampana na swój biust lub na swój brzuch, tak aby jego część
zgromadziła się w Twoim pępku lub między piersiami.
Następnie zaproś go do degustacji.
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