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Tip #1

Pohrajte si se šátky

S partnerem vytvo te romantické prost edí. Vezm te si jeden šátek, položte svého
partnera na postel a zavažte mu o i. Šátek si nesmí b hem mazlení i milování sundat. Vy
budete  celé  mazlení  a  milování  vést.  Vezm te  olejí ek  a  nejprve  partnerovi  lehce
namasírujte celé t lo. Snažte se potla it sexuální touhu a hrajte si s partnerem jak dlouho
to oba vydržíte.

Tip #2

Ud lejte rozruch v kempu

Milovníci kempinku mi jist  dají za pravdu, že zde je sex náro jší pro realizaci. Nenechte
se  však  odradit.  Stany,  které  jsou  metr  od  vás,  mají  i  své  výhody.  Využijte  situace  a
pomilujte  se  s  partnerem  za  bílého  dne  v  plném  kempu.  Vždy ,  od  lidí  vás  d lí  jen
milimetry  plachty  a  to  je  (i  když  byste  tomu  nev ili)  vzrušující!  Krom  toho,  pokud
nevydržíte a budete hlasití, alespo  kolem vašeho stanu bude více místa :o). Ti z vás, kte í
kempinku neholdují - vymyslete jiné ve ejné místo, které pro vás bude vzrušující (ale
nebude vám zde hrozit pokuta a ostuda za mravní p estupek).

Tip #3

Co eknu, ud láš

Myslíte si, že znáte všechna partnerova p ání? Nenechte se zmýlit. Zahrajte si s ním
následující hru. O co si ne ekne, mít nebude. Donutíte ho tak íkat vše, co si od vás p eje.
Mnohdy zjistíte, že partner vysloví to, na co by za jiných okolností nem l odvahu. Role si
obracejte a navzájem si spl ujte p ání (i ta tajná).



Tip #4

Využijte reklamy

Váš partner se neustále dívá na televizi a vy si st žujete na mén asté sexuální hrátky?
Tento tip je pro vás jako d laný. Pohodln  se usa te a dívejte se na váš oblíbený televizní
po ad i film. Vždy, když za ne reklama, je tento as vyhrazen pro vaše drážd ní, p ípadn
milování.  Využijte  tuto  dobu  s  co  možná  nejv tší  vášní.  Vaše  hrátky  však  m žete  d lat
pouze  do  skon ení  reklamy.  Takto  využijte  všechny.  Nesmíte  se  sebe  za  žádnou  cenu
dotknout  b hem  filmu  i  po adu!  Krom  rostoucí  vášn  má  tento  tip  ješt  jednu  velkou
výhodu - poprvé v život  se budete t šit na reklamu.

Tip #5

Abstinujte s SMS

Vzpomínáte si na dobu, kdy jste byli bez partnera a necht li jste si užívat každou noc s
kým jiným? Jak se vaše sexuální touha stále zvyšovala? A pro  to nezkusit i když v

partnerském vztahu jste? Dohodn te se s partnerem, že se sebe týden nedotknete. Jediné
co je povoleno, jsou žhavé SMS, které si m žete zasílat ve dne v noci. Uvidíte, jak se po
týdnu budete na partnera ve vaší ložnici t šit.

Tip #6

Zapome te na spodní prádlo

Tento tip je ur en hlavn  pro dámy. Až se budete s partnerem chystat na spole nou ve i
s p áteli nebo n jakou spole enskou událost, prost  si nechte spodní kalhotky doma. Až
budete  sed t  s  partnerem  u  stolu,  vezm te  jeho  ruku  a  zasu te  ji  jemn  mezi  stehna.
Pošeptejte mu, že jste si kalhotky nechala doma. Jeho ruku však dejte nazpátek a svého
partnera  nechte  “dusit“.  Celý  ve er  bude  myslet  na  váš  obnažený  klín  a  ur it  ho  to
nenechá chladným po p íchodu dom .



Tip #7

ídenní výstup na horu blaženosti

Tento tip je ur en pro siln jší povahy. Vyžaduje velkou dávku sebeovládání, na konci vás
však eká velice sladká odm na. Až budete mít chu , za te dráždit svého partnera rukou
nebo ústy. Použijte k tomu olejí ek, bu te ve sprše, prost  jak je to vám ob ma co nejvíce

íjemné.  Až  bude  váš  partner  sm rovat  k  vrcholu,  s  drážd ním  p esta te,  a  to  p esn
ed vyvrcholením. Takto drážd te partnera t i dny. Až ten tvrtý mu dovolte si dosáhnout

na úplný vrchol. Stejn  to bude partner provád t s vámi.

Tip #8

Užijte si ješt  více ve sprše

Ur it  jste milování ve sprše nebo ve van  již zažili. Zkuste si ho ale ješt  vylepšit. Kupte
tský  olejí ek,  který  je  ur en  pro  nanášení  na  vlhkou  pokožku.  S  tím  partnera  b hem

sprchování namažte a užívejte si. Díky olejí ku se vám lépe pohybuje a zážitek z vodních
hrátek je mnohem p íjemn jší.

Tip #9

Užívejte si jako v Rusku

Sice nemusíte pat it mezi ropné magnáty, kaviár a šampa ské m žete mít stejn  (prost
nebudou  pravé).  Kupte  si  je  v  hypermarketu  (mají  v  každém  v tším)  a  dejte  je  chladit.
Doporu uji vám si na tento zážitek vyhradit celý den, jiné innosti stejn  nebudete schopni.
Ráno si p ipravte toasty, máslo, citrón a kaviár spolu se skleni kou šampa ského. Takto ve
velkém posnídejte a se zbytkem šampa ského se odeberte do postele. Zbytek
šampa ského využijte pro svá t la, nemusíte p ece pít jen ze skleni ky. A nezapome te si
koupit suché, a  vám nelepí celé t lo.



Tip #10

Stará dobrá kamera

Na  záv r  starý  tip,  který  však  bude  fungovat  vždycky.  Oprašte  kameru  z  dovolené  a
zahrajte si s partnerem na herce, nato te si sami pro sebe vaše soukromé “domácí porno“.
Díky  tomu,  že  budete  p ed  kamerou,  vaše  vzrušení  bude  rozhodn  v tší  než  obvykle
v bavln ném prádle t sn  p ed usnutím. Milování neodflákn te, nakupte si k tomu p kné
spodní prádlo, erotické pom cky, prost  vše, co vám ud lá dob e a p ed kamerou bude
vypadat dob e.

STÁHN TE SI ZDARMA:

    M sí ník ZDARMA

    Vydáváme m sí ník Furt v Pohod , který vám p ináší zajímavé

           lánky a tipy z oblasti partnerských vztah , zdraví, práce a

           pen z. Zaregistrujte se k odb ru ZDARMA zde:

http://www.mujvztah.cz/mesicnik-osobni-rust.htm

       Týdenní tipy na lepší vztah i sex

       Dostávejte každý týden do vaší emailové schránky tipy na

       zpest ení vašeho vztahu i sexu! Sbíráme pro vás unikátní

       návody na lepší sex i vztah. Registrujte si zdarma náš

                                         Týdeník!

http://www.mujvztah.cz/tipy-na-lepsi-vztah-i-sex.htm
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Emailové kurzy ZDARMA

   Zaregistrujte se do kurzu „5 tip  vztah , kterým hrozí pád“ nebo „5

   tip , jak poznat nev ru. Dostávejte každý den emailem tipy a triky

   nebo si stáhn te zdarma CELOU KNIHU.

http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy.html

    lánky o vztazích a osobním r stu ZDARMA

    Nemáte as na kurz ani knížku? Tak prost te naše lánky.

http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy.htm

NAŠE DALŠÍ E-KNIHY:

E-Kniha partnerských test

Chcete  si  toho  svého  otestovat  a  zjistit  o  n m  vše  co  pot ebujete

t. Sestavili jsme pro vás unikátní knihu partnerských test !

http://www.testy-lasky.cz

E-Kniha  101 tip  jak poznat nev ru

Máte pocit, že vás partner podvádí, ale nejste si jistá? Pom žeme vám

to zjistit a ukon íme vaše trápení.

http://www.nevera-jak-poznat.cz

E-Kniha  Jak najít toho pravého

Toužíte najít vhodného partnera i partnerku, ale stále se Vám to

neda í? Nemusíte si zoufat, p inášíme vám užite né rady, díky kterým

odhalíte,  jakého partnera ve skute nosti  chcete,  a také kde a jak se

s ním nejlépe seznámíte.

http://www.seznamit-se.cz
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E-Kniha  Uzdravte své sebev domí

Trápí vás zbyte né komplexy a nem žete se jich zbavit? P inášíme

vám knihu, která vám pom že ud lat n kolik prvních krok , abyste se

mohli na své cest  za zdravým sebev domím po ádn  rozeb hnout.

http://www.sebevedomi-zvyseni.cz

E-Kniha  Jak se stát neodolatelnou milenkou

Chcete  se  stát  sexy  milenkou?  Takovou,  jaká  muž m  bere  dech  a  na

kterou musí myslet ve dne v noci? Stáhn te si naši e-knihu – poradíme

vám, jak se takovou neodolatelnou ženou stát.

http://www.sexy-milovani.cz

E-Kniha  Sexuální manuál ženy

Nemusíte  být  skv le  vypadající  svalovec,  abyste  se  stal  sexuálním

géniem  a  dostal  do  ložnice  ženu  svých  sn .  Sta í  jen  znát  základní

praktiky a dodržovat je.

http://www.sex-triky.cz

 E-Kniha  101 romantických tip

Užijte si více romantiky a stáhn te si naší e-knihu romantických tip .

Dostanete tipy na dárky pro partnera, doporu íme vám zajímavá

romantická místa a také nápady na zpest ení partnerského vztahu.

http://www.romanticke-tipy.cz

E-Kniha  Romantické p ání

Vymyslet originální p ání se asto stává kamenem úrazu a lidé rad ji

zajdou  do  obchodu  a  koupí  to,  co  pro  n  p ipravili  jiní.  Pro  se  ale

jednou neodvážit a nevyrobit pro svou lásku p ání ko

vlastními silami?

http://www.romanticke-prani.cz
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E-Kniha  Praktický pr vodce rozvodem

Rozvod manželství je sám o sob  dost stresující záležitostí a je dobré mít

se  p i  n m  o  co  op ít.  Naše  e-kniha  vám  pom že  získat  odborné  a

praktické  informace,  které  byste  jinak  museli  složit  zjiš ovat  a

vyhledávat, což by pro vás byla jen další zát ž navíc.

http://www.rozvod-manzelstvi.cz

E-Kniha  Domácí násilí

Víte, co domácí násilí je, jak se projevuje, jak vzniká a koho

postihuje? Jste ob tí domácího násilí nebo n jakou ob  znáte?

Zamýšlíte se nad tím, jak sob  nebo vám blízkému lov ku pomoci?

Abyste se lépe zorientovali v dané problematice, p ipravili jsme pro

vás e-knihu s názvem “Domácí násilí„.

http://www.nasili-domaci.cz

E-Kniha  Rande tak trochu jinak

Cht li byste pro svou drahou polovi ku p ipravit nezapomenutelné rande,

ale nic originálního vás prost  nenapadá. Nechte se inspirovat naší knihou.

Takové rande jste ješt  nezažili!

http://www.rande-tipy.cz

http://www.rozvod-manzelstvi.cz/
http://www.nasili-domaci.cz/
http://www.rande-tipy.cz/

