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Miluji překvapení. Partnera překvapuji dnes a denně a
právě tato metoda dodává našemu vztahu šťávu. Baví mě
dávat lidem návod, jak oživit jejich vztah a jak být pro
svého partnera přitažlivější.

Prohlášení:
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo
poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a je
porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení
a respektování tohoto sdělení.
Zároveň chci upozornit, že veškeré informace obsažené v e-booku, jsou
postaveny na mých znalostech a zkušenostech. Nenesu odpovědnost za
případné neúspěchy plynoucí z toho, jak poznatky využijete Vy. Své drahé
polovičky mi na reklamaci neposílejte ;)
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