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27
Nasz ślub był
wspaniałym czasem.
Podaj jedną rzecz,
która podobała Ci się
najbardziej.

28
Jesteś dla mnie
atrakcyjny. Wskaż
jedną cechę
ukochanej osoby,
która Cię pociąga.

29
Nasze rozmowy są
ciekawe, ponieważ…

2 Mam oparcie w
1
naszym związku.
3 Gdybym
Co czułam/czułem na Podaj przykład jednej miała/miał wymienić
naszej pierwszej
sytuacji, w której
jedna ulubioną cechę
randce?
Wasz związek był dla
mojej ukochanej
Ciebie wielkim
osoby, to będzie to…
wsparciem
5 Doceniam pracę
7 Moja ukochana
mojej ukochanej
6 Lubię u mojej
osoba ma swoje
osoby. Podaj
ukochanej osoby
wady.
przykład tego, co Ci
kilka cech. Wskaż
Wskaż jedną, którą
imponuje w sposobie
jedną.
zaakceptowałaś (łeś).
wykonywania pracy.
9 Znajdujemy dla
siebie czas. Powiedz
10 Lubimy robić
11 Podziwiam moją
o sytuacji, kiedy
sobie niespodzianki.
ukochaną osobę za
zauważyłaś (łeś), że
Przypomnij jedną z
jej sposób bycia. Co
ukochana osoba
nich. (+ zrób jakąś:)
w nim lubisz?
zrezygnowała z
czegoś dla Ciebie.
15 Ze wszystkim
13 Jest między nami
14 Mimo wszystko,
damy sobie radę.
żar uczucia. Lubię
myślę, że jesteśmy
Jaka cecha
kiedy moja ukochana fajną parą. Pomyśl co
ukochanej osoby
osoba…
jest Waszą siłą.
Wam w tym
pomoże?
17 Znajdujemy
kompromis. Kiedy
ostatnio go
osiągnęliście?

18 Umiemy się
razem śmiać.
Najzabawniejsza
wspólna historia to…

19 Umiemy sobie
dziękować. Za co
chcesz podziękować
ukochanej osobie?

21 Jesteśmy dla
siebie czuli. W jaką
Twoją ulubioną
formę czułości trafia
ukochana osoba?

22 Lubię gdy…

23 Kocham gdy…

30
Lubię obecność
mojej ukochanej
osoby. Dzięki niej
czuję…

4
Jestem
dumna/dumny z
mojej ukochanej
osoby. Przywołaj
jedną taką sytuację
odczuwania dumy.
8 Znamy siebie
nawzajem. Przywołaj
wspomnienie, kiedy
ukochana osoba
rozumiała Cię bez
słów.
12 Lubimy spędzać
razem czas.
Przywołaj mile
ostatnio spędzone
chwile.
16 Małżeństwo jest
czasem trudem, ale
podejmujemy je
razem.
Przypomnijcie sobie
chwile kryzysu, ale
przetrwaliście go.
20 Przezwyciężamy
siebie. Kiedy
ukochana osoba
pokonała swój lęk,
brak, by iść z Tobą?

24 BONUS OD CIEBIE

