
 

 

 

 

Como aumentar a alegria do seu marido 

 
Deixe bilhetes de carinho em lugares estratégicos 

Não fale da família dele 

Permita que ele jogue futebol 

Numa festa sussurre, “Te quero. ” 

Fale na frente das crianças que você o amo 

Ajude as crianças fazerem surpresas 

Dê uma cueca sexy 

Beije-o e abrace-o ao chegar 

Sempre elogie, sempre agradeça 

Tome a iniciativa em fazer amor 

Deixe de arengar 

Elogie sua masculinidade 

Coloque velas e música no quarto 

Faça uma manicure / pedicure 

Fale somente o positivo dele para suas amigas 

Ensaie e faça um striptease para ele 

Elogie-o na frente das crianças 

Não relaxe na sua aparência 

Planeje tempo para fazer amor 

Flerte com ele por telefone 

Beije-o com paixão 

Prepare um lanche e assista a um jogo com ele 

Proteja um tempo para ele meditar 

Faça um café na cama 

Agradeça-o pelos seus esforços materiais 

Faça uma massagem 

Viva feliz dentro das condições 

Compre um espelho para colocar no quarto 
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