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Plno mužů v momentě, kdy mají vztah jistý, začne polevovat a uchylovat se k stereotypu. Stávalo se
to dříve i mně. Například jsem byl zvyklý chodit k přítelkyni každý večer, prostě se pomilovat a ráno
zase hurá do práce. Stačilo mi to a maximálně vyhovovalo, byl jsem spokojený. Partnerka však ne.
Vzpomínám si, jak mi jednou jedna v posteli taktně naznačila, že by se mnou chtěla prožít taky
nějaké rande. Tenkrát mi to došlo. Zatímco mně stačilo jen milovat se každý večer, ona se mnou
chtěla trávit více času i jinak, aby se ujistila, že mně na ní záleží. Noční radovánky ji ke spokojenosti
nestačily, protože pro ženu je ve vztahu skvělé milování erupcí krásných okamžiků a emocí, které k
partnerovi cítí, ne však automatickým důkazem lásky!
Druhý den jsem jí zavolal a pozval ji do kina s tím, že to chce změnu, protože mě už nebaví každý
večer trávit jako nějaký důchodce neustále stejně. Partnerka byla potěšená, bral jsem jí slova přímo
ze srdce. Když jsem ji na schůzku potom nečekaně donesl růži, štěstím zářila. Měla své rande.
Nečekala to. Romantika byla splněna, její hodnota definována - dal jsem jí přesně to, co potřebovala
a ani to nebolelo. Naopak, líbilo se mi to a cítil jsem se báječně. Tu noc jsem také zažil i naprosto
úžasné milování.
Tahle zdánlivá maličkost je vlastně základní klíč k dobrému, harmonickému a pevnému vztahu.
Žena potřebuje cítit svoji hodnotu a zájem, nesnáší stereotyp, do kterého muži rádi upadají, jakmile
mají „svoje jisté“. Přitom řešení je jednoduché. Berte přítelkyni také občas do společnosti, nedělejte
stále ty stejné věci dokola, buďte více aktivní, nabízejte jí romantické chvíle.
Nemusí to být žádné nákladné záležitosti. Není třeba zahrnovat ji drahými diamantovými prsteny,
přítelkyni si nemusíte kupovat nějakými penězi. Stačí maličkosti, které však děláte od srdce a spolu.
Klidně ji můžete například vytáhnout někam mimo město a chvilku s ní pozorovat na temné noční
obloze stříbrně zářící hvězdy. I takové okamžiky mají své kouzlo - bude tam s vámi, odevzdaná ve
vašem náručí, objatá vašimi pažemi pod černým nebem, posetým hvězdami, které se skládají v
úžasné obrazce, podněcující lidskou mysl k fantazii. Ukažte ji na obloze Malý i Velký vůz, Kuřátka,
Orion a další. Odmění se vám za to svojí oddaností, láskou a skvělým sexem.
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