
AKCE
Udělejte společně něco nového, nebo to, co už jste

dlouho nedělali.
 ( piknik venku, jít společně do tvořivé dílny, zajít si na

snídani, zahrát si bowling nebo
badminton...)

 

SLUŽBA
 Řekni si, co chceš, aby pro tebe partner udělal anebo

se nechej překvapit. 
(snídaně do postele, čajové posezení, masáž hlavy... )

 
 

NEHLÉDNI DO MÉHO SVĚTA 
Ochutnej činnosti druhého pohlaví.

Vyměňte si činnosti, které obvykle dělá ten druhý.
(žena - umyje auto, muž - vyžehlí prádlo...) 

 

POZORNOST
Připrav si tři otázky pro partnera, které se vztahují k

Tobě. 
Např.: Vyjmenuj moje oblíbené filmy. Kdybych si

mohla vybrat, kam bych teď jela na dovolenou? Co
mám ráda při milování? Jaké je mé oblíbené jídlo?... 

 
 
 

NAHLÉDNI DO MÉHO SVĚTA
 Podívej se s partnerem na svůj oblíbený film nebo

dokument. Řekni mu proč je tvůj oblíbený. 
 

BLÍZKOST
Oceň svého partnera. Řekni mu nebo napiš, co se Ti na

něm líbí, co obdivuješ, čeho si vážíš. 
( vzkaz na polštáři, najdi zajímavé místo/příležitost…)
( jeho smích nebo nějaká vlastnost nebo to, co umí…)

 
 

AKCE
Zvolte si místo, kde si dáte rande. Vzpomeňte si, jak se

chodí na rande - každý zvlášť. Sraz si dejte na místě.
Vyber pro druhého menu a  tajně jej objednej. 

 
 

OBDAROVÁNÍ
V průběhu pěti dní  obdaruj svého partnera malou

drobností, která jej potěší.
(čokoláda, pivo, nové gumičky do vlasů, veselá

pohlednice, vytiskni starou fotku...)
 



EROTIKA
Jeden z partnerů si lehne a na tělo si rozmístí tři

drobné pochutiny (čtvereček čokolády...). 
Druhý partner má zavázané oči a hledá je ústy.

(vyber netradiční místa na těle) 

EROTIKA
Nastříhejte si malé papírky a rozdělte je na dvě stejné
hromádky. Na jedny si napište části těla (rty, bradavky,
nohy...). Na druhé napište akci (líbání, lízání, hnětení,
šimrání…). Potom si jeden z partnerů vybere jednu

kartu z každé kupičky a splní úkol do pěti minut.
Důležité a zajímavé je dodržet časový limit, i když se

rozvášníte. 

HRAVÁ MASÁŽ
Nejprve si řekněte, kdo začíná. Ten bude aktivní

3x5min: Prvních 5min - klidná ženská část - hlazení.
Druhých 5min - aktivní mužská část - probuzení

energie (škrabkání, třesení, okusování, polohování,
foukání, poplácávání...). Třetích 5min - spojení -

spočinutí v objetí. 
 

MASÁŽ
Jeden z partnerů si určí část těla a způsob masírování.

Druhý partner to splní podle jeho zadání v délce  5
min. Potom si masáž určuje druhý partner. Celý

postup i s výměnou zopakujte 3x. 
Držte se láskyplné péče a pozornosti na partnera. 

LEGRACE 
Smyslová hra. Přichystej partnerovi 5 různých

smyslových vjemů - čich, sluch, hmat, chuť. Zavaž mu
oči a nechej ho hádat. U zraku buď kreativní (může
hádat předmět z dámské kabelky nebo dílny, místo

nebo lidi na fotce...)
Má to být legrace, takž buď kreativní a vybírej něco, co

jej pobaví. 
 

LEGRACE 
Psaní na záda. Napiš partnerovi na záda souvislou větu

bez mezer. Jeho úkol je ji uhodnout. Zkuste vystřídat
tiskací i psací písmena nebo psaní v jiném jazyce.

Vystřídejte se minimálně dvakrát. 
 

POZORNOST
Domluvte si společnou aktivitu a čas. Během této doby

nebudete moci mluvit a dorozumívat se můžete jen
gesty.

(společný výlet do přírody nebo do města, práce na
zahradě, nakupování...)

 
 

TVOŘENÍ
 Pracujte na společném díle. Vymyslete si, co budete

tvořit. Při tvorbě je důležité společné rozhodování, není
nikdo, kdo vede ani kdo se podřizuje. (Upečte dort,

vymalujte mandalu, společný obraz, skládejte puzzle…)
 


