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  Wstęp dla dwojga Wstęp dla dwojga 

Właśnie zdobyliście coś niebywale cennego! 

Cóż takiego się właściwie wydarzyło?

Potwierdziliście — lub jedno z Was — że zależy Wam na sobie tak 

bardzo, że pragniecie dbać o wszelkie, również intymne sfery Wasze

go związku. Gratulacje — zapewne jesteście prawdziwymi szczęścia

rzami, mając przy sobie kogoś tak bliskiego, że dzieli z Wami również 

tę intymną część życia. Wbrew pozorom — niewielu jest ludzi pozo

stających w dobrych związkach, otwartych na nowości, dążących ku 

ciągłej poprawie. Tak więc... właściwie to już dzięki swemu podejściu 

do życia jesteście w grupie Wygranych.

Nawet najlepsze pary (a może głównie takie) dążą do odświeżania in

tymnej relacji między partnerami. Właśnie w tym pomoże Wam ni

niejsza książka: chcemy, byście po lekturze (i wypróbowaniu!) więk

szości zabaw mogli stwierdzić, że Wasze życie erotyczne jest napraw

dę niezwykłe i kolorowe! 

Ten poradnik nie obiecuje cudów oraz nie wymaga dużych i ciągłych 

nakładów finansowych. 

On tylko — i aż — daje Wam konkretne i sprawdzone sposoby. Spo

soby na to,  by relacja między Wami była radosna i  świeża,  byście 

umieli  oderwać się  całkowicie  od dnia  codziennego  —  nawet przy 

niesprzyjających warunkach, by momenty intymne dawały nie tylko 

seksualną przyjemność, ale również satysfakcję ze związku. 
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Książkę podzieliliśmy na trzy części:

 
 

I Zabawy dla zabawy

II Zabawy dla zmysłów

III Zabawy dla rozkoszy
 
 

W każdej części przedstawiamy 23 pomysły na odświeżające, rado

sne i podniecające spędzenie wspólnego czasu. Sporo pomysłów ma 

wiele wariantów i możliwości, co rozszerza dodatkowo spektrum po

tencjalnych doznań i przeżyć.

W sumie publikacja zawiera 69 wspaniałych podpowiedzi, podzielo

nych na 3 stopnie intymności.

Zabawy dla zabawy przedstawiają wspólne gry o zabarwieniu ero

tycznym oraz pomysły zabaw, które można określić jako lekkie i sub

telne — chyba że sami zdecydujecie o większym nasileniu elementu 

erotycznego.

Zabawy  dla  zmysłów to  pomysły  mocniej  zabarwione  erotyką, 

gwarantujące sporą dawkę zmysłowości i podniecenia. Mają za zada

nie uwrażliwić Wasze ciała, przywracając równowagę w korzystaniu 

z poszczególnych zmysłów. 

Zabawy dla rozkoszy to meritum naszego poradnika, czyli świet

ne pomysły na fantastyczny seks i bardzo niegrzeczne chwile. 

Każdy związek to sinusoida — zalicza wyże i niże. Każde z Was ma 

ponadto swój własny biorytm, który warunkuje w sporej mierze to, 

na co macie ochotę. Dlatego właśnie ważne jest, by do każdego prze

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Nina i Krzysztof Wiśniewscy



69 GORĄCYCH ZABAW DLA PAR — Nina i Krzysztof Wiśniewscy

 Wstęp dla dwojga 
● str. 7

żywanego akurat etapu dobrać właściwą, dającą satysfakcję obu stro

nom zabawę.

Jeśli cenicie erotykę w związku, dbacie o siebie nawzajem, jesteście 

otwarci i macie czyste intencje — skorzystanie z zawartych tu zabaw 

powinno dać Wam mnóstwo radości, przyjemności i poczucia satys

fakcji.

Zapraszamy! 
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  Jak się przygotować? Jak się przygotować? 

Na początku warto zaznaczyć, że wszystko, co robicie, robicie dla sie

bie i Waszego wspólnego związku. Dlatego jeśli zbyt długo oboje szu

kacie wymówek (tłumacząc brak kreatywności znużeniem, zmęcze

niem), to czym prędzej powinniście się zmobilizować — i zacząć co

kolwiek.  W takiej  chwili  (czyli  gdy  chcielibyście,  ale  Wam się  nie 

chce)  również  warto  sięgnąć  po  niniejszą  książkę.  Siądźcie  razem 

i wspólnie wybierzcie pomysł na uatrakcyjnienie dnia czy wieczoru.

Zacznijcie od prostych pomysłów, niewymagających wielkich przygo

towań. 

Motywacja do podjęcia wysiłku i  zorganizowania czegoś „trudniej

szego”  przyjdzie  sama,  gdy  tylko  odczujecie  pierwsze  pozytywne 

efekty i zobaczycie, że warto!

By ułatwić Wam wybór i przygotowania, opis każdej zabawy zawiera 

następujące elementy:
 

✔ Miejsce  —  określa,  czym  powinna  charakteryzować  się  prze

strzeń, w której może odbywać się dana zabawa. Celem opisu jest 

wskazanie istotnych cech, jakie ma posiadać, choć oczywiście nale

ży zawsze patrzeć z jednej strony na możliwości lokalowe, a z dru

giej — uwzględniać własne pomysły i urozmaicenia. 

✔ Czas — podany jest orientacyjny czas, jaki jest potrzebny na re

alizację zabawy. Jeżeli zabawa jest związana z koniecznością po

czynienia wcześniejszych przygotowań, dowiecie się o tym z opisu 

gry. 
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✔ Potrzebne — definiuje, co jest potrzebne bądź rekomendowane 

do realizacji danej zabawy. Mogą to być zarówno popularne gry 

towarzyskie, jedzenie, przedmioty, których na co dzień używamy, 

jak i akcesoria erotyczne. Te ostatnie można nabyć np. w wielu in

ternetowych sklepach erotycznych. Wraz z tą publikacją otrzyma

liście wieczystą zniżkę w sklepie  www.DlaDwojga.pl. Koniecznie 

zajrzyjcie tam, chociażby w celu poszukania inspiracji  — z racji 

wysokiej jakości i starannego doboru asortymentu oraz subtelnej 

i eleganckiej stylistyki na pewno miło Wam będzie dać się ponieść 

fantazji.
 

Jeżeli wybraliście już konkretną zabawę, nie zapominajcie, że to Wy 

jesteście najważniejsi i zabawy mają służyć Wam, a nie odwrotnie. 

Dlatego namawiamy do przestrzegania kilku generalnych zasad: 
 

✔ Nigdy  nie  namawiajcie  Drugiej  Połówki  na  coś,  na  co  nie  ma 

ochoty. Pamiętajcie, że poprzez zabawę chcecie zbliżyć się do sie

bie  i  wspólnie  spędzić  cudowne  chwile.  Szanujcie  wolę  drugiej 

osoby i postarajcie się znaleźć inną propozycję, satysfakcjonującą 

obie strony. 

✔ Zadbajcie  o  wystarczającą  ilość  wolnego czasu,  spokój  i  intym

ność. Za wyjątkiem kilku zabaw niezwykle ważne jest odosobnie

nie i pewność, że nikt nie będzie Wam przeszkadzał. Nie ma nic 

gorszego od stresu i pośpiechu — zabijają one skutecznie każdą 

namiętność i pożądanie.

✔ Przygotujcie zawczasu niezbędne akcesoria. Postarajcie się mieć 

wszystko pod ręką, by w ekscytującym momencie nie przerywać 

niepotrzebnie wspólnych igraszek.

✔ Pamiętajcie o higienie. Poprzez dbałość o własne ciało pokazuje

cie Drugiej Połówce, jak ją szanujecie i jak Wam na niej zależy. 

A i Wam samym będzie przyjemniej i bardziej komfortowo. 
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✔ Podczas każdej zabawy dbajcie o komfort i zdrowie Drugiej Po

łówki.  Nie róbcie nic,  co mogłoby zaszkodzić lub sprawić  przy

krość. Jeżeli zabawa łączy się z jakimkolwiek zniewoleniem, za

wsze przed jej rozpoczęciem ustalcie słowo-klucz, którego wypo

wiedzenie kończy natychmiast zabawę i doprowadza do całkowi

tego oswobodzenia osoby zniewolonej. W przypadku wiązania rąk 

lub nóg — zawsze tak róbcie węzły, by osoba zniewolona mogła 

samodzielnie się wydostać i by żadna część jej ciała nie była nara

żona na ucisk. 

Gdy już będziecie pamiętać o powyższych zasadach, nic nie stanie na 

drodze do wspaniałej, partnerskiej i intymnej zabawy będącej Wa

szym udziałem.

Zabawy, która prócz nowych, inspirujących momentów i cudownych 

uniesień, pozwoli na odświeżenie relacji między Wami.

Zabawy, która spowoduje, że poczujecie się dla siebie dużo bardziej 

atrakcyjni i utwierdzicie się ponownie w przekonaniu, że Wasza Dru

ga Połówka jest najcudowniejszą osobą na ziemi.
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