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27.
Daj buziaka
ukochanej osobie. Z
czułością i tkliwością.
Uciesz się tą chwilą


28.
Doceń jedną rzecz,
którą robi ukochana
osoba.

29.
Przytulaj, przytulaj,
przytulaj 

1 Podrzuć krótki
miłosny liścik w
zaskakujące miejsce.

2 Powieś na lodówce
kartkę z mieniem
ukochanej osoby.
Przez 3 kolejne dni
wpisuj tam cechy,
które u niej lubisz.
6 Mały gest czułości
– co to będzie?

3 Zrób prostą
niespodziankę. Może
lizak w kształcie
serca?

5 Napis SMS-a, liścik,
maila z wyrazem
Twojego podziwu dla
ukochanej osoby.

9 Daj dziś ukochanej
osobie chwilkę na
relaks. Razem lub
osobno. Wedle
potrzeby i
możliwości.
13 Jaka jest Wasz
ulubiona piosenka?
Posłuchaj jej. 

17 Zatańczcie razem
 może nawet z
dziećmi.

10 Zaplanuj wspólny
wieczór – film,
masaż, rozmowa,
przytulenie? 

14 Twoje ukryte
marzenie w roli
głównej z ukochaną
osobą to… powiedzcie sobie o
tym 
18 Zrób mały bon na
coś miłego od Ciebie
dla ukochanej osoby
do wykorzystania w
ciągu miesiąca.

21 Złap za rękę swoja
ukochaną osobę i
popatrz jej w oczy.
22 Przytul 
Uśmiechnij się 

30
Opowiedz o Waszym
ulubionym
wspomnieniu. Co to
takiego?

4 Wybierz jedno
Wasze wspólne
zdjęcie. Wyeksponuj
je w domu.
Pogadajcie o tej
chwili ze zdjęcia.
7 Doceń atrakcyjność 8 Dziś staraj się
ukochanej osoby.
szczególnie uważnie
Zachwyć się
słuchać ukochanej
ukochaną osobą 
osoby. Nie tylko
Powiedz o tym
opowiadać, ale
głośno! 
SŁUCHAĆ co do
siebie mówicie.
11 Napisz SMS-a z
12 Całuj, całuj i całuj.
treścią, jakiej Twoja
Codziennie 
ukochana osoba
raczej się nie
spodziewa…
15 Spędźcie chwilę
16 Mały gest czułości
na pogawędce.
– co to będzie?
Prostej, ale wspólnej.

19 Zrób coś tylko dla
siebie 

20 Zadzwoń do
ukochanej osoby i
powiedz jej, że ją
kochasz 

23 Powtórz to
zadanie, które Tobie
sprawiło wiele
przyjemności 

24 BONUS OD CIEBIE

