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Là một người chồng hoàn hảo, bạn không chỉ biết “yêu” giỏi mà còn phải là người biết “rót mật”
nữa đấy.            

  
      Những lời thì thầm, những câu khen ngợi trước hoặc sau khi ân ái sẽ là những “liều thuốc”
tinh thần cực mạnh giúp đời sống vợ chồng thêm mặn nồng.  

  

Điều nàng muốn nghe

  

  

Phụ nữ vẫn là phụ nữ, những điều nàng muốn nghe đều hết sức riêng tư. Nàng muốn bạn nói
với nàng rằng, nàng đẹp, nàng thông minh, nàng hài hước, nàng là một “đối tác” hoàn hảo…
hoặc bất cứ điều gì khiến nàng “bùi tai”. Theo một cuộc điều tra cho thấy, phụ nữ sẽ rất rung
động khi được chồng nhắc đến tên mình khi ở trên giường bởi điều đó sẽ làm tăng sự gần gũi
cũng như cảm xúc của các nàng.

  

Điều nàng không muốn nghe
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Hãy nhớ, không nên nói điều gì tiêu cực bởi đây đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt
dù nó có thể diễn ra hằng ngày. Nếu không biết điều gì tốt đẹp để nói thì tốt nhất là không nên
nói gì cả. Vậy nên, đây thực sự không phải là thời điểm tranh cãi hay “bới móc” lỗi lầm của
nàng. Cũng không nên đề cập đến những vấn đề dễ gây tranh luận như: công việc, gia đình,
bạn bè hay những việc lặt vặt trong nhà. Đừng để nàng bị phân tán tư tưởng.

  

Nàng muốn nói điều gì?

  

  

- Nàng muốn ôn lại những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào của hai người

  

- Nàng muốn lên kế hoạch cho ngày mai. Nàng muốn biết bạn sẽ ăn gì, làm gì thậm chí là
chuyện ái ân sẽ như thế nào.

  

- Những kế họach trong tương lai, đặc biệt là những dự định đi nghỉ, đi chơi hoặc cuối tuần sẽ
làm gì sẽ rất hấp dẫn nàng.

  

-

  

Nàng muốn “tâm sự” bao lâu?
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Không nhất thiết khi nào nàng cũng muốn tâm sự dài. Tâm sự không phải là sex, đó là tình yêu.
Nhưng cũng giống như sex, “tâm sự” còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ, sự hứng khởi của đối tác. Một
vài lời nói ngọt ngào trước khi chúc “đối tác” của mình ngủ ngon cũng có thể mang lại những
“sức mạnh” ghê gớm. Nàng sẽ đi vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.

  

Xuân Thắng
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