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1 
 
Kobiety uwielbiają słyszeć komplementy. Nie jest to żadną 
tajemnicą. Jednak mówienie jej, że „ładnie wygląda” lub, że ma 
„piękne oczy” niekoniecznie jest tym co kobieta chce usłyszeć. 
Jeśli chcesz komplementować swoją partnerkę w wyjątkowy 
sposób, zrób to przez porównywanie jej urody i zachowania do 
innych rzeczy lub czynności. Poniżej kilka przykładów. 
 
Jedząc czekoladę, gdy kobieta jest przy Tobie, możesz 
powiedzieć: 
„Ta czekolada jest wyśmienita... Ale i tak nie może się ona 
równać ze smakiem Twojej skóry.” 
 
Gdy jecie wspólnie lody, szepnij jej do ucha: 
„Te lody są pyszne (wyglądają przepysznie)... Ale nie są tak 
pyszne jak Ty ( Ty wyglądasz dużo bardziej smakowicie )” 
 
Oglądając razem otaczający Was krajobraz, użyj tego: 
„Ten widok zapiera dech w piersiach... Ale i tak Ty robisz na 
mnie większe wrażenie” 
 
Gdy jesteś z nią na zakupach i dotykasz jednej z sukienek, które 
przymierza, powiedz: 
„To jest takie jedwabiście gładkie i przyjemne...Ale w 
porównaniu z gładkością Twojej skóry nie ma żadnych szans.” 
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Chcesz wysłać jakąś przesyłkę, list, lub pocztówkę swojej 
kobiecie? Wykorzystaj ten pomysł. Zamiast jej imienia i 
nazwiska wpisz jakiś słodki lub seksowny pseudonim i wybierz 
przesyłkę poleconą. 
 
Spróbuj sobie wyobrazić minę swojej kobiety, gdy do drzwi 
zapuka listonosz i zapyta „Czy mieszka tu Pani Słodka Kasia 
Kowalska?” lub „Mam przesyłkę dla Seksy Ani Kowalskiej?”  
 
 
 

5 
 
Jeśli spotykasz się z kobietą od niedawna i chcesz jej dać coś 
zupełnie niezobowiązującego, na przykład w dniu jej urodzin, 
ten pomysł jest dla Ciebie. 
 
Nagraj na płytę lub jakiś przenośny nośnik pamięci kilka 
rodzajów piosenek, które według Ciebie odzwierciedlają jej 
charakter. Następnie wręcz jej płytę i powiedz jej, że zawartość 
tej płyty najlepiej opisuje jej osobowość, według Ciebie.  
 
Gdy to zrobisz ona nie będzie mogła się doczekać, aż pozna 
zawartość tej płyty. W momencie, kiedy odkryje co na niej jest, 
będzie przez kilka dni analizować znaczenie tych piosenek, 
będzie szukała jakichś ukrytych przekazów, czytała teksty, 
tłumaczenia i próbowała znaleźć informacje, co Ty o niej 
myślisz. To zajmie jej umysł na kilka dni. Nie będzie myśleć o 
nikim innym tylko o Tobie i o to właśnie chodzi.  
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Napisz na papierze toaletowym kilka słodkich notatek, które 
poprawią jej humor na cały dzień i zwiń rolkę. Podczas 
porannej toalety nieziemsko ją zaskoczysz. Być może przeoczy 
Twoje notatki. Gdy jej opowiesz, co było napisane na papierze i 
jak potraktowała Twoje wyznanie miłosne, będziecie mieć nie-
zły ubaw. 
 
 

9 
 
Wielu mężczyzn, w tym ja, ma w zwyczaju tworzyć codziennie 
„listy rzeczy do zrobienia”. Z natury jesteśmy nastawieni na 
realizację celów, a takie listy pomagają nam utrzymać poczucie 
realizacji.  
 
Jeśli nie robisz takich list, to zaraz pokażę Ci sposób, dzięki 
któremu będziesz mógł zacząć to robić, a przy okazji sprawić 
trochę przyjemności swojej drugiej połówce. 
 
Jeśli robisz już takie listy, pokażę Ci jak możesz je wzbogacić w 
sposób, aby nabrały one wartości w Twojej relacji z kobietą. 
 
Wypisz na kartce papieru kilka rzeczy do zrobienia danego 
dnia. Między codziennymi obowiązkami, planami ukryj kilka 
notek, które będą dotyczyć Twojej kobiety i sprawienia jej 
jakiegoś rodzaju przyjemności. Twoja lista może wyglądać 
następująco: 
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- Zrobić śniadanie i podać Kasi do łóżka 
- Dać buziaka na dzień dobry 
- Powiedzieć Kasi, że jest wspaniała 
- Iść do pracy 
- Spotkać się z kontrahentami 
- Wywalczyć podwyżkę 
- Zadzwonić do Kasi i powiedzieć jak bardzo mam ochotę ją 
przytulić 
- Wrócić z pracy 
- Przytulić Kasię 
- Iść na siłownie 
- Zaskoczyć Kasię wieczorem czymś, czego się nie spodziewa 
- Zrobić Kasi masaż 
- Uśpić Kasię w moich ramionach 
- Pójść spać 
 
Oczywiście to tylko wymyślony przykład. Zrób swoją listą. 
Najlepiej przygotuj ją dzień wcześniej i umieść w widocznym 
miejscu, aby Twoja kobieta mogła ją zobaczyć. 
 
 
 

11 
 
Wyślij do swojej ukochanej wiadomość sms lub e-maila od razu 
po tym jak się rozstaniecie kończąc randkę lub wówczas, gdy 
Twoja ukochana pójdzie do pracy, a Ty zostaniesz w domu. 
Napisz „Już tęsknie…”  
 
Jeśli wyślesz jej wiadomość na elektroniczną skrzynkę 
pocztową, Twój email będzie pierwszym, z którym zapozna się 
w pracy. Myślisz, że mogła się spodziewać lepszej wiadomości, 
niż ta od Ciebie? 
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12 
 
Pozostaw w widocznym miejscu w jej mieszkaniu paczkę lub 
choćby jedno ciastko, a następnie dołącz wiadomość w stylu: 
„Ale z Ciebie jest ciasteczko…” 
 
 
 

23 
 
Kup kartkę urodzinową lub walentynkową, w zależności od 
okazji. Do kartki wsadź kilka losów – zdrapek, i zamiast życzeń 
napisz w niej coś takiego: „Moją wygraną był dzień w którym 
Cię poznałem :-) Teraz Twoja kolej :-)” lub „W dniu, w którym 
Cię poznałem, poczułem się jakbym wygrał na loterii co 
najmniej kilka baniek :)”. Wręcz jej taki dodatek do prezentu 
zamiast kartki z życzeniami. Poczuje się naprawdę wyjątkowo. 
 
 

26 
 
Kup dwa kieliszki na szampana i wygraweruj na nich Wasze 
imiona lub coś innego, w zależności od okazji. Zaproś swoją 
dziewczynę na kolację i poproś kelnera, bez wiedzy Twojej 
ukochanej, aby podał Wam szampana w tych właśnie 
kieliszkach. Nie dość, że ta sytuacja pozytywnie ją zaskoczy, to 
dodatkowo będziecie mieć świetną pamiątkę z tego wieczoru. 
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Jeśli masz dla niej kilka upominków na przykład w dniu jej 
urodzin, zapakuj każdy z osobna i na opakowaniach napisz 
godzinę, o której można go otworzyć. Pierwszym upominkiem 
może być na przykład bon na śniadanie do łóżka. Tak opisz 
prezenty dla niej, aby odkrywanie ich zajęło Twojej kobiecie 
cały dzień.  
 
 

60 
 
Kup pudełko czekoladek lub tabliczkę czekolady. Otwórz je 
delikatnie i włóż do środka miłosną notatkę. Następnie zamknij 
je szczelnie, aby nie było śladu, że otwierałeś. Będziecie mieć 
niezły ubaw, gdy Twoja ukochana zamiast zjeść czekoladki, 
podaruje je komuś w prezencie. 
 
 
 

72 
 
Wykup domenę, której nazwa będzie składać się z jej imienia i 
nazwiska. Umieść na niej krótki miłosny wierszyk, zdjęcie róży 
oraz Waszą fotografię. W zwykły dzień, gdy Twoja dziewczyna 
będzie korzystać z Internetu zapytaj, czy sprawdzała kiedy-
kolwiek, czy istnieje nazwa strony nazwana jej imieniem i 
nazwiskiem. Gdy sprawdzi czeka ją miła niespodzianka. 
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Gdy Twoja kobieta się często spóźnia, zawrzyj z nią pewien 
układ. Za każde spóźnienie niech spełni jedno z Twoich życzeń. 
Być może będzie to masaż, być może będziesz chciał, aby 
postawiła Ci piwo, a być może będzie przez 3 dni musiała 
zmywać naczynia. To sprawi, że zamiast się złościć czekając na 
nią, będziesz się zastanawiał nad nagrodą. Czy wówczas 
będziesz miał powód, aby nie przywitać jej z uśmiechem na 
twarzy?  
 
Podobną strategię możesz zastosować do innych czynności, 
które Cię w niej irytują. Być może są takie. 
 
Za każdym razem zamiast wpadać w złość i się irytować – 
oczekuj nagrody! Pamiętaj, aby ten układ działał w obie strony. 
Gdy Ty ją czymś zirytujesz – pozwól, aby ona poczuła się 
zwyciężczynią. 
 
 

79 
 
Kup dwie takie same kartki, na przykład w związku z jej 
urodzinami. Wręcz jej jedną z nich. Za rok wręcz drugą – taka 
samą. Gdy Ci zwróci uwagę, że rok temu dostała identyczną 
kartkę, powiedz coś w stylu: „Nawet nie wiesz ile mi zajęło 
czasu, aby znaleźć taką samą kartkę. Tylko ona mi się podoba i 
tylko ona oddaje to, co naprawdę czuję do Ciebie”. 
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92 
 
Kup truskawki, szampana, czekoladę i wypożycz film. Rozpuść 
czekoladę, aby można było moczyć w niej owoce przed zjedze-
niem i zróbcie sobie randkę filmową. 
 
 
 

100 
 
Gdy chcesz spędzić ze swoją kobietą noc w pokoju hotelowym, 
wykup nocleg dzień wcześniej i odbierz kartę magnetyczną lub 
klucz do pokoju. Wybierz pokój na ostatnim piętrze z 
widokiem na całe miasto. Niech w pokoju będzie czekało na 
Was wino i dwa kieliszki. 
 
Zaproś swoją kobietę na spacer. Gdy będziecie przechodzić 
obok hotelu, w którym wynająłeś pokój powiedz „Słyszałem, że 
w tym hotelu mają wspaniały bar na ostatnim piętrze z 
widokiem na całe miasto – sprawdźmy to”. Wyjedźcie na 
ostatnie piętro i zaproś ją do pokoju. Daj jej chwilę, aby 
ochłonęła z zaskoczenia. Spędźcie wieczór pijąc wino, przy 
otwartym oknie lub na balkonie, patrząc na miasto i 
gwieździste niebo.  
 
 
 
 


